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نسیم اسالم

پیشگفتار سردبیر

قــرآن کریم

قرآن کریم با رعایت نکاا    قواعادک کا خواندن 
ساالیی صو    لحن نیز از آن مستثنی نمی باشاد از م
. اناده است ک  بزرگان دین ر ک آن تأکید زیادک نمود

کاریم را آنقارآن متأسفان  خییی از افاراد اامها  ماا 
در ایان مشولا  .طورک کا  قشاب باشاد ادا نمیکنناد

ظیف  یک مختصر ب  اهت آشنایی بیشتر در رابط  با  
ی از فرد مسیمان نسبت ب  این کتاا  الهای با  برخا
شااره آیا  قرآن کریم   نیز فرمایشا  بزرگان دیان ا

: کنیممی 
ا قارأنثی، ما مؤمن ذکرا أ  (: ص)قال رسول اهلل »-1

عییاا  قااج  اااات أن یااتهیم ماان  هلل أ  ممیوکااا ا  
چ  آزاده   چا نیست، زن   مرد مؤمنی هیچ «الشرءان
ایاد مگر اینک  خدا ند بر ا  قج  اابی دارد ک  ببرده، 

.قرآن را بیاموزد( ب  اندازه توانب ) 

مشادارهار از قرآن « تیسر من الشرءانفاقرء ا ما »-۲
.ک  برایتان میسر است بخوانید

هنای قرآن را باا ترتیال، ی«    رتل الشرءان ترتیال»-۳
ی منظم، شمرده شمرده ، ر ان   شیوا بخوان   در مهان

.آیا  اندیش  کن

ز در آیا  ک ماوکور ا(( ترتیل)) در رابط  با مهناک -۴
؟ ساؤال شاد کا  ترتیال چیسات( رض)قضر  عیی 

الحاار و   مهرفاا  هااو تیویااد الترتیاال )) :فرمودنااد
ترتیل، تیویاد   خاو  ادا کاردن قار و   (( الوقوو

.شناخت محیهاک  قف می باشد

نکاتی ارزشمند برای تالوتی زیبا

به قلم

قاری محمد سپاهی

(استاد صوت و لحن مدرسه دارالقرآن)

3

اقار  الشارءان بألحاان :(ص)قاال رساول اهلل »-5
قرآن کریم را باا لحان، صاو   « الهر    أصواتها

.آ اک عربی تال   کنید
ین قال با توا  ب  این آیا    ر ایا    اقادیث ب  ا
با  نتیی  می رسیم ک  یک مسایمان بایاد قاداقل

یان اضااف  بار اباشاد، ر انخوانی قرآن کریم مسیط 
هرکس ب  فراخور قال خویب بر رعایت موارد ذیال
د ک  از آیا    اقادیث فوق اساتفاده مای شاود بایا

:همت گمارد
  خواندن آیاتی از قرآن کریم با  طاور مرتات( الف
.منظم

.لخواندن قرآن کریم با توا  ب  مهناک ترتی(  
.قرالت قرآن کریم با رعایت لحن عربی( ج

.قرالت قرآن کریم با صو  زیبا( د

.تدبر   تأمل کردن در مهناک قرآن کریم( ه

.عمل کردن ب  اقکام نورانی قرآن کریم(  

***
صوت چیست؟

یاء ، بانگ   صادایی کا  از اشاآ از))صو  ب  مهنی 
((اک می رسدشنونده مختیف ب  گوش هر 

رفاً صوتی ک  در قرالت قرآن کریم مطرح است صا
تی صداک قارک می باشد با  یژگای هاا   خصوصایا

اااداک از لحاان هااا   کاارد، خااواهیم کاا  اشاااره 
.آهنگهایی ک  در قالت صو  قرار می گیرد



صو  در نتییا  ک ارتهااش تارهااک صاوتی کا  در 
ی از قنیره قرار دارند ب   اود می آید، متأسفان  بهضا
با  )افراد ک  در ابتداک یادگیرک قرالات قارآن کاریم 

نناد هستند ب  این نکت  اشاره مای ک( مهناک اخص آن
تیم ک  صدا نداریم   یا از صداک خوبی برخاوردار نیسا

اگار ایان افاراد با نیسات، ک  ایان مطیات صاحی  
تفاده اسااستهدادهاک صوتی خود پی ببرناد   نیاز با  

یچ هاباشاند، درست از صدا در این مشول  توا  داشات  
   قت این ذهنیت در آنها ب   اود نمی آید، در این کا

  ایان بنیست، انس صداها با هم متفا   است شکی 
د   مهنی ک  صداک هر فردک با فرد دیگار تفاا   دار

این تفا   را می توان از صحبت کاردن عاادک افاراد
.نیز تشخیص داد

***
در این جا الزم است به برخی  از خووصییات یی 

:صدای خوب به اختوار اشاره ای داشته باشیم

لطافت   زیبایی صدا-1
صاو بودن صدا-۲
قو    قیم صدا-۳
انهطاو   تحریرپویرک صدا-۴
ارتفاع صدا-5
طنین   یا زنگ صدا-۶
صدادارا بودن طبش  صوتی در -۷

***
ات اگر بخواهیم صداها را در رابطه با ایین خووصیی

سیم کیرد دسته بندی کنیم م  توان به سه دسته تق
:که عبارتند از

صداهایی ک  در قد اعال داراک هم  این  یژگای -1
داها ها باشند ک  در این مورد درصد بسیار کمای از صا

.را تشکیل میدهد

صداهایی ک  داراک هایچ یاک از ایان  یژگای هاا -۲
.نباشند ک  این قسم نیز بسیارکم است

باشاد اما قسم سوم بیشترین صداها از این نوع می-۳
گای صداهایی هستند ک  در قد متوسط داراک این  یژ
ژگی ها ها باشند، ب  این مهنی ک  برخی ازافراد این  ی
یژگای را بیشتر   یا کمتر دارا می باشند، هر چ  ایان  
اعث ها در صدا کمتر  اود داشت  باشد ب  عوامیی ک  ب

.ازدیاد آنها می شود بیشتر باید توا  نمود

4قرآن کریم

رخای از از نهمت هایی ک  خدا ند باریتهالی با  بیکی 
  انسان ها عنایت فرموده است صداک خو  اسات کا
ا در باید در راه صحی    مشر ع از آن استفاده نمود تا

 ن بدنگردد، ر ز قیامت مورد بازخواست   سؤال  اقع 
حاو شک بهترین مشول  اک ک  می توان از صادا با  ن
در آن اقسن استفاده کرد قرالت قرآن کریم است کا 
ار گیرد همانند بشی  ک هنرها باید نکاتی مورد توا  قر

ک تا ب  مر ر زمان صادا از ظرافات   ااوابیت بیشاتر
.برخوردار گردد

ط همانطور ک  یک خطاط نوآموز براک نوشتن یک خا
م باید زیبا مد  زیادک باید تمرین داشت  باشد   آن ه

نیز یک قارک قرآنپویرد، طبج قواعد   اصولی انیام 
صول براک خو    زیبا خواندن قرآن کریم باید طبج ا
کا    ضوابطی تمرین داشت  باشد تاا  یژگای هاایی

باالشوه در قنیاره   صااداک ا   ااود دارد با  قالاات 
ا آنگون  کا  بالفهل تبدیل شود ، تا بتواند قرآن کریم ر

  شایساات  ک کااالم الهاای ماای باشااد باا  زیباااترین
.اوابترین  ا  ممکن قرالت نماید

 یژگی هایی ک  براک یاک صاداک خاو  شامردیم 
  قو  زیباییظرافت،  قتی محفوظ می ماند   نیز بر 

آن افز ده می شود ک  نکا  ذیال ماورد تواا  قارار 
:گیرد

مواظبت از صدا-1
شناخت اصولی از استهدادهاک صدا-۲
مستمرتمرین مرتت   -۳

حاتی در رابط  با هریک از این موارد ب  اختصار توضای
.ارال  می گردد

در رابط  با این ماورد نکااتی :صدامواظبت از -1
:باید مورد توا  قرار گیرند ک  عبارتند از

طاور عدم استفاده   یا استفاده کمتر از غاواها   ب( الف
: نادمانکیی خوراکیهایی ک  براک قنیره ضرر دارناد، 
هاک اد ی  اا ، ترشاییا ، شایرینی ااا ، نوشایدنی

خییی خنک   نیز داغ، انگور، خربازه، غاواهاک سار 
...غواهاک خییی چر    شده، 
 ء ایوگیرک از سرد  گرم شدن قنیاره با  فاصای(  

ا ، کمتر صحبت کردن، عادم اساتفاده از دخانیاکم، 
، هخشاک ، آلاودقتی ا مکان استفاده کمتر از هواک 

. . .کثیف  
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قــرآن کریم

بهضی از این موارد با   یاژه خاوراکی هاا باراک هما  
  قنیره ها   صداها مضر نمیباشند، با  ایان مهنای کا
ارند بهضی از آنها براک برخی از قنیره ها ضرر زیادک د
مای  لی براک برخی دیگر مشکل آنچنانی با   ااود ن

ک  در دراز مد  اثار منفای خاود را مای هرچند )آ رند، 
 ل   این  ابستگی دارد با  ایان کا  قاارک از ا( گوارند

قنیره را چطور عاد  داده باشد   تا قاد دک با  ناوع 
.قنیره نیز بستگی دارد

:شناخت اصول  از اسیتددادهای صیوت -۲
تار با  این مورد از نکا  بسیار مهم ک  افراد مبتدک کم

ینک  ب  این مهنی ک  یک قارک قبل از ادارند، آن توا  
اید باید بخواهد از نوار قاریان براست  مصرک استفاده نم

این از ، ببردب   یژگی ها   خصوصیا  صوتی خود پی 
هنای اگار یشود، با راهنمایی اساتید با تیرب  میسر نمی 

  هماهنگی بین صداک فرد   صداک قارک مورد نظر کا
  پیشاارفتباشاد، از ا  تشییاد مای شاود  ااود داشات  

بازدهی کار زیاد خواهد بود بهضی افاراد مشااهده مای
ی شود ک  مثالً ب  صادا   سابک اساتاد راغات مصاطف
ازناد غیوش عالق  زیادک دارند   ب  تشیید از ا  مای پرد
ارک در صورتی ک  هیچ تناسبی باین صاداک آنهاا   قا

موکور  اود ندارد   ب  اهت عادم آگااهی از ایان امار 
هام هرچ  تمرین می کنند قتای با  موفشیات نسابی

ن دست پیدا نمی کنند   در صور  عادم راهنماایی ایا
او  افراد ، بهد از مدتی تمرین   قرالت  دلسرد شده  

.کارهاک هنرک دیگر می شوند
یا  در اینیا یادآ ر می شویم ک  قاریان مبتادک در مرق

ا ل از یک تال     آن هام از یاک قاارک کا  ماورد 
داک ایان عالق  خود افرادباشدتشییدنمایندبشرطی ک  ص

یص افراد متناست باتال   قارک ماورد عالقا   باتشاخ
  شدن آهنگ استادباشد بهدا تشیید نمایند ک  بهد از میک

هاک آن تال   مای توانناد از تاال   هااک دیگار آن 
نمایندقارک نیز استفاده 

:تمرین مرتب و مستمر-۳
را این مورد را می توان از مهمترین این نکا  نامیاد چا
ر  ک  اگر ب  د  مورد قبیی تواا    عنایات  یاژه صاو
فایاده گیرد  لی ب  این مورد کم تواهی شود نتییا   

اک نخواهد داشت ، بیک  موات از باین رفاتن زقماا 
م در فرد می شود ب  این مهنی ک  یک قارک قرآن کاری
امرین برنام  ریزک ر زان  خود باید  قت مناسبی را ب  ا

5

قیج   اختصاص دهد  لی متأسفان  برخی افراد برنام  د
  تمرین مشخصی نداشت    هر قت فرصتی پیب آید ب

می پردازند ، این عمیکارد ، یاا نشاان  عادم اهمیات  
ا با  توا  زیاد ب  مسئی  قرالت قرآن کاریم اسات   یا
ر چا  نشب تمرین منظم   مستمر آگاهی ندارند ، ک  ه

.دباشد نتیی  آن عدم پیشرفت مناست می باش
ود یک قارک براک اینک  از صدایی پختا  برخاوردار شا

مرتبا  باید در شبان  ر ز د  مرتب  تمرین داشات  باشاد
عادم البت  در این موقع ب  اهتصب ، ا ل بهد از نماز 

ش آمادگی قنیره براک تال   ، ابتادا ده دقیشا  باا ر 
( صاو )تحشیاج تد یر   ساسس با  تمارین باا ر ش 

ی  می بسردازد   مرتب  د م نزدیک غر     یا شت توص
 ز تمرین منظم   مستمر ب  این مهنای کا  هار رشود، 

ن  رد، گیتمرین صور  ( هر چند ب  مشدار کم) د  مرتب 
چند ر ز اینک  یک یا چند ر ز ب  تمرین زیاد بسردازید  
راک صدا اصال تمرین نکنید، ک  این ن  تنها فایده اک ب

.ندارد بیک  باعث ضرر   زیان  می شود

الت لحن در رابط  با مشول  قراصطالح : اصطالح لحن
آهناگ، نمما    با  طاور کیای»قرآن کریم ب  مهنی 

باا در رابط « .شودقا تی است ک  ب  صو  داده می 
صااو   لحاان ماای تااوان گفاات کاا  ایاان د  مکماال 

یم از یکدیگرند، ب  این مهنی ک  اگر قاارک قارآن کار
  با  صو  خوبی برخوردار باشد  لی در رابط  با لحن

طور کیی ، رعایت آهنگ هااک قرآنای مشاکل داشات 
واهاد باشد تال   ا  از زیبایی   ااوابیت برخاوردار نخ
آنای بود   نیز بیهکس ، اگر در پیااده کاردن الحاان قر

توانااایی  زم را داشاات  باشااد  لاای از صااو  خااوبی 
برخوردار نباشد باز هم تاال   قاارک ااوابیت زیاادک

.نخواهد داشت
ن د  اهت درک بیشتر  ابستگی صو    لحان با  ایا

وان صو  ب  لحان را مای تانسبت : نماییدمثال توا  
  ایان همانند نسبت دست خطاط ب  قیم نی دانست، با

مهنی ک  صو  را در قکم دست خطااط   لحان را در 
نک  هر چناد قکم قیم نی فرض کنیم، توضی  بیشتر ای

ممکن است دست یک خطااط بار اثار تمارین زیااد ، 
  خطااط پختگی  زم را داشت  باشد  لی اگر قیم نی ک
د خطای ب  دست گرفت  است مناست نباشد نمای توانا
  مناست زیبا ب  رشت  تحریر در آ رد   نیز اگر قیم نی ا
م، باشد  لی دست بر اثر عدم تمرین   یا تمرین ک



خطای پختگی  زم را نداشت  باشد باز هم نمی تواناد
ایی کا  زیبا بنویسد   یا می توانیم لحن را ب  قالت ها

براک ساختن میسم  هاک مختیف از آن هاا اساتفاده
وطا  ، می کنند تشبی  کنایم   صاو  را با  ماواد مرب

همان طور ک  قالت ب  مواد شکل می دهد، لحن هام 
ب  صدا شکل می دهاد   آن را باراک شانونده زیباا  
ی اوا  می کند   گرن  صو  هر چند زیباا باشاد  لا

اگر از لحن مناست برخاوردار نباشاد هایچ گااه باراک
  شنونده اوابیت زیادک ندارد، همچنان کا  قیام نای

دساات خطاااط   نیااز قالاات   مااواد مربوطاا  مکماال 
.دیکدیگرند، صو    لحن نیز قکم این د  را دارن

یک قارک همان قدر ک  ب  صاو  اهمیات مای دهاد 
اشات  همان قدر ، چ  بسا بیشتر ، ب  لحن نیز تواا  د
ر ع باشد   توا    تشویت لحن ب  این است ک  در شا
تماع تمرین از استماع یک تال     بهد از مدتی از اسا

تال   هاک استاد ماورد نظار غفیات ناورزد ، ایان در 
ر صورتی است ک  قاارک در ابتاداک راه باشاند   یاا د
مرقی  اک است ک  هنوز ب  نحاو اقسان نمای تواناد

اگار ) سبک آن استاد را پیاده کند ، در غیر این صور 
سااتید می تواند بر اثر تمرین   تیربا  بیشاتر لحان ا

یشاتر می تواناد باراک تشویات ب( مختیف را عمیی کند
ک   لحن خود از نوارهاک اساتید مختیف ک  از نظر سب
ر تاا آهنگ با هم هماهنگی دارند استفاده نماید، این ام
رک زمانی ک  قارک بی نیاز از سبک هاک قاریاان مصا
 رد شده   خود بتواند سبک از ناوع تاالیف را بوااود آ
طیات باید عمیی گردد ، در اینیا بد نیسات با  ایان م

کی  اشاره کنیم ک  مشام مهظم رهبرک ر ک این مورد ت
نند ک  از دارند ک  قاریان ایرانی تا آنیا باید پیشرفت ک
ند خاود را خود بتوانند سبکی ادید بواود آ رند   بتوان
ین بار اثار از قاریان مصرک ممنی   بی نیاز ببینند ک  ا

قداقل د س  ده  تمرین   ممارست زیاد بوااود مای 
.آید

***
لی  در پایان این مبحث به شیوه تمیرین عم

ییادگیری سیب  هیای) قرائت قرآن کیریم 
.کنیمبا نوار اشاره م  ( اساتید موری

ا قارک مبتدک براک اینکا  آهناگ هااک قرآنای ریک 
یاد باا ز دتر یاد گرفت    بتواند آن ها را عمیای کناد با

شدنالبت  بهد از مشخص) شیوه خاصی تمرین نماید 

6قرآن کریم

سبک قارک مصرک   نوار خاصای از آن باا راهنماایی
.ک  این امر از د  راه امکان پویر است( استاد

استماع زیاد نوارهاک قارک ماورد نظار، با  ایان -1
تر ان مهنی ک  هر چ  بیشتر این مورد عمیی گردد ز د

گ آهنگ ها میک  ذهن شده   ب  تدریج اایگزین آهن
ا باا هایی می شود ک  تا ب  قال ب  صور  فارسی   ی
ی می لحن عربی  لی ب  طور نامنظم در تال تمان عمی

ت ر ش بهد ک  نتیی    بازدهی آن نساب-۲.کردیم
ول ر ز ب  مورد قبیی خییی بیشاتر اسات   بایاد در طا

داد  قت مهین   مشخصی را ب  این شایوه اختصااص
  این است ک  ضبط   نوار مربوط  را آمااده کارده ، با

.شیوه ذیل تمرین نماییم
ک براک یادگیرک لحن   آهنگ هر قسمتی کا  باا یا

. . .( مثالً اساتهاذه، بسامی   ) نفس خوانده شده است 
مرتبا  پیشانهاد ۴ااراک مراقل ذیل هر کدام قاداقل 

می گردد؛
اساتماع ناوار -۲.استماع نوار بد ن زمزما  کاردن-1

اساتماع ناوار   قرالات هام -۳.همراه با زمزم  کردن
اساتماع -۴.زمان ، با صدایی پایین تر از صداک قاارک

استماع ناوار -5.نوار   قرالت همزمان، هم صدا با نوار
.قاارک  قرالت همزمان، با صادایی باا تر از صاداک 

باراک -۷.قرالت همان قسمت بد ن استماع ناوار-۶
ر مطمئن شدن از یادگیرک لحن تمارین شاده آن را با
رده، ر ک آی  ک دیگر   یا قسمتی از آن آیا  پیااده کا

ن میکا  اگر توانستید آن را اارا کنید ، طبیهتااً آن لحا
رین شده   می توانید دنبال  آی  را   یاا آیا  بهاد راتما
دداً نمایید، در غیر این صور  باید مراقل فاوق را میا

شادن آن  لی با دفها  کمتر تمرین نمایید تا از میکا 
بهاد از تمارین یاک -۸ .شاودلحن اطمینان قاصل 

سس چهارم نوار ، آنها را قرالت کرده   ضبط نمایید   س
  با استماع آن   مشایس  باا تاال   قاارک ، اشاکا 

.مواود را با تمرین بیشتر رفع کنید
در هم  مراقل فوق با  خصاوص مراقال ( الف:توکر

ی رعایت ا لی  باید اضاف  بر توا  ب  لحن ، ب  چگونگ
.قواعد تیوید نیز توا  داشت  باشیم

ا اگر قبل از تمرین مراقل فوق ، آیاا  مربوطا  ر(  
.دقفظ نمایید از نتیی  بهترک برخوردار خواهید ش

 ، آن قبل از تمرین، اهت آشنایی با کییاا  تاال ( ج
.نماییدرا چند مرتب  استماع 



چهره اهان  اودک عاشج   قیبی تسنده ک  کی  قت آن فرا می رسد ک  منقسر ، نشستم با چشمانی پر از 
. آراک تو را نظاره گر باشم

بیانم   باا اد    آرز یم اینست ک  چهره زیباک تو را با دیدگانی اشکبار ب( صیی اهلل عیی    سیم)رسول اهلل اک 
ک  اقترام ر بر ک چهره اهان آراک تو نشست  درمورد قا   امتت لت ب  سخن گشایم؛ اما از این هراس دارم

ب  طارو آن ر زک ب  شهر زیبایت بیایم   از د ر آن گنبد خضراک مدین  را مشاهده کرده   مشتاقان    شتابان
 ر د مان قرکت کنم   ب  ر ض  پرنور   مهطر  برسم   ااازه  ر د نداشت  باشم   نگهبانان ر ض  ا  مانع از

!آنگاه گوش  اک نشست  می گریم تا نگهبانان ر ض  ا  دلشان ب  رقم آید. شوند
مان شست  نهنگامی ک  ر بر یت . غم انتظار عاشج براک دیدن مهشوقب بسیار دشوار است! اک تاادار مدین 

خن گفت   راه چگون  ب  چهره نازنینت نگاه کنم ک  امر ز غم   سوز تو را براک اهانیان بیان نکردم؛ اما باید س
!   چاره اک نیست
یشاگاه امالات؟ چ  باید گفت ب  پ! صد سالم   در د   تحیا  بر تو بادا( صیی اهلل عیی    سیم)اک رسول اهلل 

کدام درد امت را باید بیان کرد؟
خاوردن   سخت است گفتنب ک  امت صحن  دردناک سانگ! امت بی  فاگشت    شما را ب  فراموشی سسرده
. ناسزا شنیدنت را در طالف فراموش کرده اند

؛ باراک از بیان قا   امت دیگر عاازم   سخن گفتن سخت   اانکاه اسات! بمض گیویم را سخت می فشارد
.کردرساندن پیام سرشار از دلسوزک   مهربانی ا  ب  تمام گوش    کناره هاک دنیا هم  چیزم را فدا خواهم

کی توانم کرد وصف حال توتو فصیح عالم و من الل تو
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درد دلی با محبوب دو عالم 

«قُل اِن کُنتُم تُحِبُّونَ اهلل فَاتَّبِدُون  یُحبِبکُمُ اهلل»: خداوند متدال در قرآن مجید م  فرماید
.ت بداردبه مردم بگو اگر اهلل را دوست دارید پس از من پیروی کنید تا خداوند نیز شما را دوس! محمدای 

:  به قلم
(طلبه فعلی دارالعلوم زاهدان)احمد سپاهی 



(مدرس مدرسه دارالقرآن سراوان)به قلم مولوی اهلل یارگنگوزهی 

سساس بیکاران از آن خادایی اسات کا 
دلهاک ا لیاالب را باا ناور محبات خاود 
نورانی کرد   ار اح ایشان را باا راهنمااک
یاد شوق ب  اانت دیدار خود متوا  گردان
دا   دلهایشان از مشاهده انوار االلب شی
ر   قیران شد   در د   سالم بی پایان با

فضال اپیممبر ا لوالهزم ک  خاتم ا نبیا  
  امیع اکوان است   بر ا  د   اصحا  ا
ا ک  ضامن   متحمل ارتبااط بنای آدم با

.خالج کالنا  است

:اما بهد
در زمان قاضر اغیت مردم آنچنان اسایر 
مادیا  گشت  اند کا  در افکاار   اذهاان

خطاورآنان قتای تصاورک از مهنویاا  
ن   دانب   عیوم فشاط در فناو. نمی کند

قرف  هاک مادک محد د شاده اسات تاا 
اایی ک  فرهناگ اصایل مهنویات ااز 
عیوم ب  قسا  نمی آید   عده مهاد دک
کاا  باا  عیااوم اسااالمی ر ک می آ رنااد 
ز آنچنان با  ظااهر اکتفاا می کنناد کا  ا
باطن   عیوم آن بی بهاره   بای اطاالع 

ب  هماین خااطر عیام عرفاان   . هستند
اقسان کا  نتییا    ر ح کال ایماان   
ا اسالم است رخات سافر بسات    از دنیا
د کوچ نموده است   همانند عنشااء ناپدیا

باود در چنین شرایطی  زم. گشت  است
تااا بااارک دیگاار شهسااوارک  ماننااد 

  پا مو نامحمدعمرسربازک رقم  اهلل عیی
ان ب  عرص   اود گواشت    قشیشت اقس

.  عرفان را آشکار سازد
شجعسنداندرکفیشریهتاامدرکفی

نباختسندان اامنداندهوسناکیهر
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اب جایگاه تزکیه و احسان در کت
و سنت

    اگر ما ب  کتا    سنت   عصر صاحاب
را تابهین راوع کنیم   قارآن   اقادیاث

مورد مطاله  قرار دهیم، خواهیم دید کا 
نرا ب  عناواعرفان   اقسان،قرآن کریم

ود شهب  اک از  ظایف نبو  یادآ ر می شا
زء تهبیر نماوده   اا« تزکی »  آن را ب  

   ظایف چهارگان  ک ب  شمار می آ رد ک
راک رسول اهلل صیی اهلل عییا    سایم با

محشج کردن   ب  کماال رساانیدن آنهاا
قااارآن کاااریم. مبهاااود شاااده اسااات

ن هو الوک بهث فای ا میای»: می فرماید
کیهم رسو  منهم یتیوا عییهم آیات    یاز

وا   یهیمهم الکتاا    الحکما    ان کاان
«من قبل لفی ضالل مبین

: فی صاو  اما دلیل ثبو  بیهات مشاای  
رضای )عوو بن مالاک ا شایهی عن »

اهلل صایی)قال کنا عناد النبای ( اهلل عن 
ه  تساه  ا  ثمانیاا  ا  سااب( عییا    ساایم

اهلل صایی)ا  تباایهون رساول اهلل : فشال
عیی ما :  نافبسطنا ایدینا فشی( عیی    سیم

هباد ا عیی ان ت: نبایهک یا رسول اهلل قال
ا الخماس اهلل    تشرکوا ب  شیئا   تصیو

مساایم ، ر ایاات ]«   تساامهوا   اطیهااوا
[نسالیابودا د   

نت   اما نزد بهضی از محششین بیهات سا
امام قشایرک رقما  اهلل در رساال . است

سات کسی کا  با  د: قشیری  می فرماید
اه ر ک استادک در بیت نیافت  است هیچگ

خواااا  ساایطان. کامیااابی را نمی بینااد
اهللم  الهارفین شی  بایزید بسطامی رق

اشادنبهر ک  براک اساتادک : می فرمایند

ابااوعیی دقاااق .ا  شاایطان اسااتامااام 
درخت چاون خاود ر  : رقم  اهلل می گوید

ن  می شود بد ن دخالت کشا رز برگ   ت
ش خو  می آ رد  لی ذ ق   کیفیت ثمر

مثاال آن درخاات نمی باشااد کاا  درخاات 
.کاشت  شده آ رده است

دنشچیزیخودبهخودازکسهیچ
نشدتیزیخنجرهنآهیچ
کاراستادنشدشکرریزیهیچ
نشدشکرریزیشاگردکهتا

رومموالینشدهرگزمولوی
نشدتبریزیشمسغالمتا

قطت الاادین دمشااشی رقماا  اهلل عالماا  
چیازک ک  توکر ب  تشییدانبد: گویدمی 

. ردیگر است   با  تحشیاج چیازک دیگا
ی  عالم  شهرانی رقم  اهلل در انوار قدسا

ظار تمام اهل طریشت اتفاق ن: می فرماید
الح دارند بر لز م داشتن شیخی براک اص
با خود از صفا  ذمیم  ک  مانع ارتباط ا 

رک  قضر  شی  نیم الادین کبا. خدایند
ب اگر چکا: می فرمایند( رقم  اهلل عیی )

  سندان    سیی  دمیادن   زغاال هما  
اشاد امع شوند  لی استاد عمل آهنگر نب
یهناای .  اااود هاایچ ثاباات نماای گااردد

یاوم همینطور اگر کسی تمام کما     ع
ل داشت  باشد باد ن شای   اصاالح کاما

.استبراک ا  مشکل 
:بزرگی می فرماید

شاارو خااواهی باا  گاارد مشاابالن گاارد 
ز د از مشاابالن مشباال شااود ماارد چاا  



:فرمایددیگرک می 
هیچ کس را نیست ره سیوی وصیال

نباشیید رهبییرح صییاحب کمییال تییا 
آن است که آن ره دیده است راهنما 
منازل های جیان گردییده اسیت در 

امیین و خطییر دانسییته اسییت منییزل 
بد و نیی  جایان وارسیته اسیت از 

د ک  قاصل   ثمره بیهت این می شوپس 
ی در نسبت آن شخص  یک ناوع اتصاال
ر می پیدا میشود   عبادا  ر  مثمر ثمر ت

گردنااد   راه دراز ا  باا  برکاات رهنمااا   
.رهبر کوتاه می گردد

:طبج قول شاعر
ساد مور مسکین هوسی داشت ک  در کهب  ر

پاااک کبااوتر   زد   ناگاااه رسااید دساات در 
از خطر هاک این  ادک پر خار   دزدان   

محفااوظ  چسااا لگران نفااس   شاایطان 
ماای شااود چنانکاا  یااک نفاار در راه باا  
بسیارک از خطر ها دچار می شود   چون 

می همراهی دیگر داشت  باشد مطمئن تر
.شود

    از سوک پیاامبر اکارم صایی اهلل عییا
سایده بیهت ب  اثبا  رمختیف انواع سیم 
 .است

  بیهت ایمان   اصول دیان، چنانچا-1
.تدر بیهت اهل عشب    غیرهم ثابت اس

.بیهت اهاد ک  بسیار است-۲

ک بیهت در ترک مهاصی از امی  شر-۳
  بهتان   قتل ا  د   زنا   غیره 

بیهت بر هیر -۴
از بیهت تمسک با  سانت   ااتناا -5

بدعت
اهادبیهت مشا مت در میدان -۶

یهات پس کسانی کا  میگویناد غیار از ب
ایمان اهاد چیاز دیگارک ثابات نیسات
اشتباه کرده اناد   بار آیاا    اقادیاث  
ل قتی مشاصد دین بصیر  کامال قاصا

 .نکرده اند
خااالی بیهاات کااردن از قساان   خااوبی 

نیست،
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یهات شخصی ک  با شی  طریشت دست ب
  میدهد همانند کسی است ک  در مدرسا
مار ثبت نام کرده   از دانب آموزان ب  ش

می ر د   از طرفی دیگار شاخص بیهات
یاا کننده با دادن دست بیهت در زماره ا ل

اهلل میحج می گردد ک  ایان هام نهمات
ر کا  با  گفتا  شااع. بسیار بزرگی است

:فرمایدمی 
سات  ام گرچ  از نیکان نِیَم خود را ب  نیکان ب

امبهاااار آفااارینب غنچااا  گیدسااات  در 
 :اینگون  می سرایددیگرک 

الحینَ وَ لَسییتُ میینام  اُحییبُّ الوییَّ
اهلل یرزقنیییی  صییییالح ا لدییییل  

منکرین تووف
  گر هی تصوو را نوآ رک در دیان گفتا

صوو پس باید دانست ک  منکرین  ت. اند
هر چ  هستند ن  در مشاامی هساتند کا 

ر آن ها لیاقت ااتهاد داشت  باشند  ک  نظ
عالماان اازءدلیل   برهان باشاد   نا  

شایج را قشیشی هستند ک  بد ن تهصت ق
ی بیان می کنناد   نا  از صاوفیان  اقها

هستند ک  قرو آن ها باا دلیال   قابال
عییاقمادبا  قاول مو ناا . قبول باشاد

 هورک رقما  اهلل منکارین تصاوو با 
منزل  دزدان هستند ک  می خواهند اازء
ع بزرگی از دین را خارج کنند کا  در  اقا

  انکاار تصاوو با. متهیج ب  دیان اسات
خاااطر نبااود عیاام کااافی   اانباادارک 
. نادرست   نرسیدن با  ایان مشاام اسات

«ااَهیوالنّاسُ اعداءٌ لما »

ساااا رندنششااابندی  عیااات قافیااا  
براناداز ره پنهاان با  قارم قافیا  را ک  

قصور میگر کند این قافی  را طهنناقص 
را  قاش هلل ک  بر آرم ب  زبان ایان گیا

اناد شیران اهان بست  این سیسای هم  
رای  از میان چون بگسید ایان سیسار ب  

الحیییدیثشییی حضییرت
افروختییهعبیییداهللموالنییا

:فرمودند(اهللحفظه)
نفستاذیببیدتازهدف
واهللغییرازتدلی قطعو

باباسومیباشدسنتاتباع
وبدانییدسییببحییددررا

مشییلولذکییربییههمیشییه
دورغفلتازراخودوباشد

زبییان ذکییربییاداشییتن
....وادعیهخواندن

تیهگفچیزهمینبهتووف
رذکیانسانوقت د؛ شوم 
ماسیانوارات؛کندم قلب 
می نیازلاوقلیببرالا 
آتی درآهیناگروشوند

هرفتیرفتیه؛شیودگذاشته
؛شیودمی آتی مثلآهن
ارتیثییرهمیینقلبی ذکر
راهایندرچیزاصلودارد
 نیتیچیهبهکهاستنیت
ازنیتباید .کندم بیدت
بیاعاتونفستاذیببیدت
.باشدسنت



در ... ناد عباادا    امتهاک پیشین قالتشان اینگون  بوده ک  هر گاه از زمان  نبو  فاصی  می گرفتند امور دینی مان
براک . ییدک بودمیان آنها از ر ح   قشیشت خالی   مانند عادا  تشییدک می گشتند   انیام آنها صرفا بنابر عاد  تش
را با  ساوک اصالح این گمراهی پیامبرک دیگر مبهود می گردید ک  ا  این عادا  تشییدک را از بین ببرد   امات

  عنوان آخارین ب( صیی اهلل عیی    سیم)زمانی ک  رسول اهلل . قشیشت اعمال   ر ح قشیشی شریهت رهنمون کنند
ک  از شریهتی پیامبر مبهود گردید  ضع پیر ان ادیان آسمانی گوشت  در آن زمان درست همینگون  بود؛ ب  طورک

د   هماین ک  هر پیامبر براک امت خود آ رده بود تنها چند رسم   عاد  تشییدک بی ر ح در نزد آنها باقی مانده بو
نها ب  آن خو این عادا    رسومی را آ( صیی اهلل عیی    سیم)رسول خدا . رسوم را آنها دین   شریهت می پنداشتند

.گرفت  بودند ابطال نموده   ب  تهییم قشایج دینی   اقکام پرداختند
. فوذ کارده اساتاکنون امت محمدک نیز ب  این بیمارک مبتال گشت ؛ قتی ک  در عباداتب نیز این عاد    تشیید ن

اهاا با  شاکل تهییم دین ک  در  اقع باید  سیی  اک براک اصالح تمام این مفاسد می بود، آن نیز در بسایارک از ا
بار د ش وم رسم   عاد  در آمده، اما از آنیا ک  سیسی  نبو  پایان یافت  مسئولیت اصالح اینگون  عادا     رسا

ح گمراه  بر آناا الزم است که برای اصالپس . عیماک این امت ک  نالبان    ارثان پیامبرند نهاده شده است
ی ب  شاکل چراک  این اعمال زمان. و فساد بکوشند و طریقه و وسیله آن توحیح نیت و دوری از ریا است

.رسم   عاد  در می آیند ک  در آنها لیهیت، اصالح   صفت عابدین نباشد
اک عاادا    ب   سیی  تصحی  نیت اهت اعمال، درست شده   فشط ب  سوک اهلل تهالی متوا  می گردند   ب  ا

ا  ساختن مشصود اینک  مردم را ب  سوک تصحی  نیت متو.  رسوم ظاهرک ، اعمال قشیشی   ر ح دار پیدا می شود
اگار .  تالش براک اییاد لیهیت ، اخالص   قشیشت در اعمالشان از  ظایف عیماء امت    قامالن دین می باشاد

لتان ااک ندهید دیدید ک  اایی عیما   صیحا با درد   فکر متوا  این کار نمی شوند بدگمانی را نسبت ب  آنها در د
دمت گاواران همچنین بدانید ک  چون آنهاا خا. بیک  بدانید ک  اهمیت این کار تاکنون براک آنها  اض  نشده است

راغ چیاز دزد باراک دزدک سا. خاص دین هستند، از این ر  شیطان نسبت ب  آنها بیشتر دشمنی   عدا   می کند
.گرانبها می ر د
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صحابه و تاریخ

ن اساالم قادر  انگ قنین آن سرنوشتی بود ک  خدا ند متهال برمسیمین رقم زد تا مسیمانان متوا  شوند ک  دی
رد کا  دیگرک غیراز قدر  اسبا    مادیا  دارد؛ همانطورک ک  در انگ سرنوشت ساز بدر با  اهانیاان ثابات کا

  قادر  دیان بیکا. قدر  اسالم از اسبابی نیست ک  اهل دنیا ب  آن پناه برده اند. قدر  اسالم فراتر از قدرتهاست
.اسالم قدرتی است از اانت خدا ند متهال

  جنگ حنین ی  درس مام بود برای مسلمانان تا آناا بفامند که دیین اسیالم را خداونید بیا قیدرت خیوی
. حفاظت میکند تا مسلمانان فریب زیادی عد ه و اسباب خودشان را نخورند

نای مسایمانان یه. زمانی ک  شما را زیادک تاان با  شاگفتی اناداخت« اِذ اَعیَبَتکُم کَثرَتُکُم»: تهالی می فرمایداهلل 
س ماا فریت کثر  خود را خوردند ک  ما در این انگ هم تهدادمان زیاد است   هم  سالل انگی زیادک داریم، پا

  فارار خدا ند فوراً مسیمانان را متوا  کرد؛ زمین را برایشاان تناگ کارد   آنهاا پاا با. در این انگ پیر ز هستیم
ی   آراماب بخشاید     قیاو  مسایمین تسای( صیی اهلل عیی    سیم)سسس اهلل تهالی بر قیت رسول اهلل . گواشتند

.براک مدد آنها لشکرک از فرشتگان فرستاد
هیرک قمرک  قتی ک  مک  فت  شد   قبییا   قاریب در مشابال۸ اقه  انگ از این قرار بود ک  در رمضان سال 

دلیارک   انگیاویی شدند در میان اقوام عر  قبیی  ثر تمندک بود ک  ب تسییم ( صیی اهلل عیی    سیم)رسول اهلل 
کا    پیار زک فات  م. مشهور بودند   گر هی از آن قبیی  ب  نام بنی ثشیف مهر و بود در طایف ساکونت داشاتند

یمانان ب  چاره مسیمانان رعت    قشتی را در قیت عر  ب   یژه قبیی  بنی ثشیف انداخت   براک نیا  از قمی  مس
م گرفتند تا قبال از اندیشی پرداختند؛ آنها می دانستند ک  بز دک مسیمانان ب  طرو آنها پیشر ک می کنند   تصمی

.ی شدندب  همین منظور مشمول آمادگی براک انگ   تهی  تیهیزا  انگ. قمی  مسیمانان بر آنها قمی  کنند
یمان تادبیرک رهبر این قرکت شخصی ب  نام مالک بن عوو ک  بهدا مسیمان شد؛ ا  براک استحکام بخشیدن ب  پ

. ریازداندیشید   ب  هم  همراهان خود دستور داد تا با اهل   عیال   اموال خود قرکت کنند تا کسای از اناگ نگ
هازار نفار ۲۸تاا ۲۴درباره آمار این گر ه اقوال مختیفی آمده است ب  طورک ک  قافظ ابن قیر آمار آنهارا بالغ بار 

از تصامیم ( عیی    سیمصیی اهلل)ب  هر قال رسول اهلل . . دانست  است   بهضی دیگر کمتر   بهضی بیشتر گفت  اند
هازار نفار از 1۴اه با  همار( صیی اهلل عیی    سیم)آنحضر  . آنها با خبر شد   براک مشابی  با آنها تصمیمی گرفتند

اد از مکا  با  قصاد اها( صیی اهلل عییا    سایم)ششم شوال آنحضر  . صحاب  ب  سوک این گر ه قرکت کردند
. قرکت کردند    قتی ک  لشکر اسالم ب  منطش  قنین رسید توقف کردند

جنگ حنین ؛ آزمون سخت مسلمانان

به قلم

سیف اهلل رئیسی
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ن خبرگیرک ب  قضر  عبداهلل بن قداد ماموریت داد ک  از ا ضاع   اقوال دشم( صیی اهلل عیی    سیم)رسول اهلل 
. کند   در میان آنها د  ر ز بماند  هم  قا   دشمن را کست کرد

ک بهاادر   تااکنون با  افاراد( صیی اهلل عییا    سایم)محمد : بن عوو ک  فرمانده آن لشکر بود می گفتمالک 
کا  زن   هم  ب  هنگام صب  ب  گون  اک صف آرایی کنیاد. انگیو ر بر  نشده است؛ بز دک آنها را خواهد دید

یگای با  فرزندان شما پشت سرتان قرار گیرند   شما در صف مشدم شمشیر ها را از غاالو بیار ن کشایده   ام
.  یکبار قمی  کنید

هزار نفر با وسائل و ابزار جنگ  بی  از هیر 14این نخستین جااد مسلمانان بود که لشکرآناا متشکل از اما 
نفر بدون ساز و برگ بر 313مسلمانان در مدرکه های بدر و احد دیده بودند که تناا . وقت مجاز شده بودند

گونیه نفری دشمن پیروز شده بودند؛ به همین سبب در دل بدض  ایین گمیان پدیید آمید و این1000سپاه 
ن میورد ایی. کلمات از زبان بدض  به گوح رسید که امروز ممکن نیست که ما از دشیمن شکسیت بخیوریم

. پسند خداوند متدال واقع نشد که مسلمانان نباید برنیروی خود متک  و مطمئن باشند
بج طورک ک  مسیمانان را ب  خاطر این گمان درس عبرتی داده   هنگامی ک  ساساهیان مهااام دشامن مطااب  

بر مسایمانان برنام  قبیی بر مسیمانان قمی  کردند گر هی از آنها ک  در کمینگاه ها پنهان شده بودند از چهارسو
ر دشمن ر ز قمی  کرده   آنها را ب  شد  تیرباران کردند ب  گون  اک ک  میدان انگ را گرد   غبار گرفت   لشک

. ر شن را بر مسیمانان چون شت تاریک کردند
رساول گرامای . داین هنگام عرص  بر مسیمانان تنگ شده   اکثر آنان پا ب  فرار گواشت    عشت نشینی کردنادر 
نفر هم نمی رسید   بهضی تهداد آنهاا ۳00همچنان پیشر ک می کرد ک  تهداد صحاب  ب  ( صیی اهلل عیی    سیم)

  از ایشان خواساتند ایستادگی کردند( صیی اهلل عیی    سیم)نفر نیز گفت  اند   آنها در کنار پیامبر 100را کمتر از 
. ک  از پیشر ک بسرهیزد

داد ک  با صاداک دستور( رضی اهلل عن )با مشاهده این صحن  ب  قضر  عباس ( صیی اهلل عیی    سیم)اکرم نبی 
باراک اهااد بیند صحاب  کرام را ک  در قال عشت نشینی بودند فرابخواند؛ ب   یژه آن کسانی ک  در زیار درخات

( یا    سایمصایی اهلل عی)هم  را صدا زد   گفت رسول گرامای ( رضی اهلل عن )قضر  عباس . بیهت کرده بودند
شینی  بودناد صداک بیند   برق آساک ایشان در فضا پیچید   هم  افرادک ک  در قال عشت ن. اینیا تشریف دارند

ابال صافوو برگشاتند   د بااره در مش( صیی اهلل عیی    سایم)با شیاعت   د  رک مضاعف ب  سوک رسول اهلل 
کماک مسایمانان در این هنگام امداد غیبی اهلل تهالی ب  صور  لشکریان فرشات  با . فشرده دشمن قرار گرفتند

.  آمدند
یاد بن عوو ک  فرماندهی سساه دشمن را بر عهده داشت، چون قواک خود را در قال شکسات   ناابودک دمالک 

سایارک زن   بچ    دیگر اموال خود را رها کرده   گریخت   در قیه  طالف پنهان شد   افراد ا  نیز گریختند   ب
.ب  هالکت رسیدند

  اماوال هما. از آزار   اذیت آنهایی ک  زخمی   اسیر شاده بودناد مناع فرماود( صیی اهلل عیی    سیم)رسول اهلل 
هزار ا قی  نشاره با  غنیمات ۴هزار گوسفند   ۴0هزار انگیو اسیر شدند   ۶دشمن ب  دست مسیمانان افتاد   

.مسیمانان در آمد
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م گل سرسبد اوانان قریب، اوانی خوش قیافا  کا  ها
ر نشینی با ا  آرز ک همگان باود؛ خوشابویی کا  چاون با
کوچ    بازار هاک مک  قدم می نهاد، بوک خوشاب تواا 

هماان ااوان . همگان آن را ب  سوک خود ایت می نماود
پوشایدن شیک پوشی ک  با برخوردارک از قیاف  متناست  

ود کا  لباس هاک رنگارنگ همچون گل زیبا   خوشبویی ب
. براک هم  خوشایند بود

ف   ا  در خان  یکی از بزرگان عبدالدار   پدر   مادرک شری
  پدرش از نظار ثار  . بزرگوار دیده ب  اهان گشوده بود

شااکوه در میااان اقااوام از اایگاااه خاصاای برخااوردار بااود؛ 
ر ا  بسایار ثر تمناد   پا. مادرش دخناس دختر مالک باود

را ا  تمام قرکا  مصهت را زیر نظر داشت   آن. ابهت بود
گونا  از زیباترین لباس ها   امکانا  برخوردار می کرد؛ ب 

در قضر  مصاهت. اک ک  ا  در شهر مک  انگشت نما بود
نزد مادر در از منزلتای  یاژه برخاوردار باود   طاورک کا  

ن   مورخین نوشت  اناد خوشابوترین   شایک پاوش تاری
چون در کوچا  هااک مکا  قادم . زیباترین اوان مک  بود

ا با. برمی داشت نظر مردم را ب  سوک خود ایت مای کارد
خاطرک آسوده در زنادگی بسایار مرفهای با  سار می بارد
یت لوتهایی ا  را در بر گرفت  بود   از هایچ کادام بای نصا

اند   شت ها را با عیب   ناز   نهمت ب  صب  می رس. نبود
  در میالس . زدمی نهیچ دغدغ  اک آرامب ا  را بر هم 

محافل اهل مک  چون مر اریدک می درخشاید   همیشا  
.  نشستدر صدر مییس می 

د تاا هم  ا  را د ست داشتند   از صحبتب لو  می بردنا
  اینک  بالخره برگ  زندگی ا   رق خاورد   تحاولی هما

واناان مثل بسیارک از ا. اانب  زندگی ا  را را در بر گرفت
ااود دیگر مک  خبر بهثت رسول خدا را شانیده باود باا  

برخوردارک از ناز   نهمات دنیاا ضامیر قشیشات ااویب
  همچون آهن ربایی ا  را ب  طرو  اقهیت ها کشاند   با

افات تفکر   تدبر  ادار نمود؛ ا  با تفحاص   اساتیو دری
با است   باید براک رسیدن ب  آن،ک  قج با محمد 

یم زانوک اد  در مشابل رسول خادا صایی اهلل عییا    سا
.  بنشیند

یا    بد ن هیچ درنگی خود را ب  رسول خدا صایی اهلل عی
یی سیم رساند   با شرکت در کالس درس رسول خدا صا
در . داهلل عیی    سیم میو   آیا    مضاامین قرآنای شا
رک از خییی از میالس شرکت نموده بود   قتای در بسایا
. رفتآنها همچون نگینی در انگشتر مورد توا  قرار می گ

اما این مییس کیا   آن میالس کیا؟ در آن میالس با
 اود طر      ساز   موسیشی   رقاصی طاقات ا  طااق 
ماای گشاات   قوصاای  اش ساار میرفاات   دلسااردک   

از آن خستگی بر ا  مستولی می گشت اما در این میالس
هرچ برعکس . صداهاک عییت   غریت خبرک نبود
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روایت سفر جوانی ثروتمند

به سوی ساحل آرامش اسالم

:به قلم

مرادمحمد گمشادزهی



 ح   مییس ب  آخر مای رساید اشاتیاقب بیشاتر میشاد   ر
ی در این مییس تحت انوار  قا. ر انب آسوده تر می گشت

هااک با اشتیاق ذ   میشد   مهنویت این مییس تمام لاو 
ا    ا  را دچار عاونمودگوشت  زندگی را در نظرش تی  می 

ا  سر فر  افکنده بود   خود را مالمات مای.  ادان می کرد
نمود   از در ن می سوخت کا  ناگااه دسات مهرباان   پار 

اش بار ساین ( صایی اهلل عییا    سایم)عطوفت رسول خدا 
( سیمصیی اهلل عیی   )رسول خدا . نشست   ا  را دلدارک داد

ب  سان آ  سردک باود کا  بار ساین  ک پار از شاراره اش 
اد کشیده شد؛ با تمام غم ها، کد ر  ها   اثرا  شرک   الح

را از ا  د ر نموده   صفا   ایماان   اخاالص را با  ا  هدیا  
ی اهلل صای)سرش را بیند نمود   چهره نازنین رسول خدا . کرد

باا گواشاتن. را مشاهده کارد   خوشاحال شاد( عیی    سیم
گی ، آمااد(صیی اهلل عییا    سایم)دست در دست رسول خدا 

خود را براک ااراک هر دستورک اعالم نماود؛  لای پاویرش 
  اسالم براک هر شخص از اهل مک  مصادو میشد باا ر بار

بر آنهاا شدن با مشکال  مختیفی ک  از طرو مشرکین مک 
کل تحمیل می گشت؛ عال ه بر تمام آن مشکال ، یک مشا
  مثال خصوصی داشت ک  خییی نسبت ب  آن نگاران باود؛ ا

زار   بشی  سهی می کرد اسالمب را مخفی نماید تا از آمااج آ
با  اذیت هاک کفار در امان بماند؛ البت  ا  از هیچکس کاس

اندازه مادرش  اهم  نداشت   تحمل اذیت هم  کفار بارایب
. راقت تر از فشار   سخت گیرک هاک مادرش بود

  تا اینک  عثمان بن طیح  ابدرک ماادرش را بااخبر کارد کا
ماادر مصهت ایمان آ رده است این خبر بسان رعد   برقی بر

را اثر نمود   ا  را از خود بی خود ساخت   سبت شد مصاهت
مادرش ک  از فارط نااراقتی دیوانا  شاده باود؛. اقضار کند

یشگی سییی محکمی بر صور  مصهت نواخت تا داستان هم
  باطل تاری  ثابت کرده ک. باطل در مشابل قج را تکرار نماید

همیش  در مشابل قج فشاط از ز ر   ااباار اساتفاده کارده  
  قج را با همیش. هیچ گاه ب  منطج   بینب نیندیشیده است

گیول    منطج را باا ارعاا    سارکو    فشاار ااوا  داده 
ال اما مصهت هم این را آموخت  ک  شکنی  در راه  صا. است

.  رسیدن ب  محبو  لوتی خاص دارد
ی با تیخی ها   مرار  ها بهتر ب  دست مقج ا  آموخت  ک  

:ا  می داند ک . آید
یآ یختااااااچااااااون تااااااو در قاااااارآن قااااااج 

آمیختااااااااااااایر ان انبیاااااااااااااا باااااااااااااا 
ماااااارگقاااااارآن خواااااااا  را پیمااااااام چیسااااات 

باااااارگدسااااااتگیر بنااااااده باااااای ساااااااز   

بشااااااااقااااااارآن قاااااااج تاااااااو را آیاااااااد از 
غناااااااااااز فناااااااااا رناااااااااج بازیاااااااااابی 

گهبانان با تدبیرک قکیمان  از قید   بندهاک مادر نمصهت 
همان ناازپر رده اک .  هیر  کردفرار نموده   ب  قبش  

مود   ک  تمام ناز   نهمت دنیا را بخاطر قبول اسالم فدا ن
ر   فشارهاک طاقت فرساک مادرش نتوانسات ا  را از فکا

باا با همان مبیاغ انادکی کا  توانسات. نظرش برگرداند
زقمااا  زیاااد باا  دساات آ رد زناادگی مبااارک خااود را 

 .گورانید
شاادت افتخار آفیرین مویدب بین عمییر در 

جنگ احد 
ی در انگ اقد پرچم لشکر کفر ب  دسات طیحا  بان ابا

هت بان مص( صیی اهلل عیی    سیم)طیح  بود؛ رسول خدا 
ا  پیشااپیب. عمیر را صدا زدناد   پارچم را با  ا  دادناد

رسول خدا قرکت می نمود؛ رسول خدا سربازان را مانظم
در هنگام انگ پرچم در دست راست مصاهت   .می کرد

بود؛ در همین موقع دسات راسات مصاهت کا  پارچم را 
ع شد قمل می کرد مورد اصابت شمشیر قرار گرفت   قط

مصهت پرچم را ب  دست چپ گرفت   با  دسات راسات
رد؛ خود تواهی نکرد؛ ابن قمئ  دست چپ ا را هم قطع ک
د؛ در پرچم را با باقی مانده باز ان خاود با  ساین  چسابان

  ما محمدٌ الّا رسول قاد خَیَات مان قبیا » قالی ک  آی  
کام را تال   می نمود ابن قمئ  با ضرب  اک مح« الرسل

.ا  را همراه پرچم نشب بر زمین کرد
ی صای)انازه قضر  مصهت ایوک دیادگان رساول اهلل 

 عییا    صیی اهلل)گواشت  شد؛ آنحضر  ( اهلل عیی    سیم
  نگاهی غم انگیز ب  اناازه اناداخت   در قاالی کا( سیم

:اشک از چشمان مبارک اارک بود فرمودند
س  به راست  تو را در مکه دیدم در حال  که ک
بیاتر از نظر لباس شی  پوح تر و از نظرمو زی

از تو نبیود؛ ولی  هیم اکنیون تیو را در لباسی  
فرسوده و پریشان م  بینم؛ 

ا یا: عارض نمودناد( رضوان اهلل عییهم اامهاین)صحاب  
سات؛ رسول اهلل کفن قضر  مصهت از اسد ا  کوتاهتر ا

: ودنادفرم( صایی اهلل عییا    سایم)چ  کنیم؟ رسول خدا 
.دسرش را بسوشانید   بر ر ک قدمهایب عیف بریزی
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ساخن   عبداهلل بن زبیر ، عالمی بی نظیر ، مبیمی خاوش
سااخن از یکای از یاااران محمااد . شهساوارک شاایاع باود

 یکای از پدر عبداهلل. است( صیی اهلل عیی    سیم)مصطفی 
    صایی اهلل عییا)عشره مبشره   پسر عماوک آنحضار  

( ومبراک انتخاا  خییفا  سا)  یکی از اعضاک شورا ( سیم
ساالگی اساالم 1۶در سان ( رضی اهلل عن )زبیر . می باشد

آ رد   در تمااامی غااز ا  همااراه   همرکااا  رسااول اهلل 
ی اهلل رضا)مادر ایشان اساماء . بود( صیی اهلل عیی    سیم)

زرگ   خاواهر با( رضی اهلل عن )دختر ابوبکر صدیج ( عنها
. دمای باشا( رضای اهلل عنهاا)ام المومنین عایش  صادیش  

از ( یمصیی اهلل عیی    س)اسماء در زمان هیر  رسول اهلل 
ییا    صایی اهلل ع)قبل توش  دانی براک هیر  آنحضر  

رده باود آماده کا( رضی اهلل عن )  پدر ابوبکر صدیج ( سیم
کرده ک  آن را با تک  پارچ  اک ک  از کمربند خود ک  قطع

.شدمشهور( ذ  النطاقین)بود بست؛ ب  همین دلیل ب  
ن مادر قضار  عباداهلل با( رضی اهلل عنها)قضر  اسماء 
م باودمن زمانی ک  هناوز در مکا  مکرما  : زبیر می گوید

اا  رعبداهلل را قامی  شدم   بهد از هیر  در منطش  قبا 

اهلل بهد از تولد عبداهلل آن را خادمت رساول. دنیا آ ردمب  
    باا باردم   ایشاان ا  را گرفتا( صیی اهلل عیی    سایم)

اویدن خرماا ا  را تحنیاک نماوده   خرماایی را کا  در 
تند دهان مبارک خود اویده بودند، در دهان عبداهلل گواشا
ا    ا لین چیزک ک  در دهان عباداهلل رفتا     ارد شاکم

( مصایی اهلل عییا    سای)شد آ  دهان مبارک آنحضر  
هلل دعااک براک عبدا( صیی اهلل عیی    سیم)آنحضر  . بود

از آنیااا کاا  یهودیااان در میااان . خیاار   برکاات نمودنااد
حر   مسیمانان شایه  کرده بودند ک  ماا مسایمانان را سا
ا ب  دنیا ااد  نموده ایم تا براک آنها فرزندک متولد نشود؛ ب

هاره آمدن عبداهلل تمامی مسیمانان خوشحال شاده   باا ن
یده تکبیر شادک خود را اظهار نماوده   اباوبکر ناوه نورسا
  خود را در شهر می گرداند تا در غ یهود برمال شود   هم

.مسیمانان ایشان را ببینند
ساتور  قتیک  عبداهلل ب  سان هفات ساالگی رساید با  د

ی اهلل صای)پدرش قضر  زبیر براک بیهت با آن قضار  
صیی )آنحضر  . ب  خدمت ایشان قاضر شد( عیی    سیم

نمودبا مشاهده ک این نونهال تبسم( اهلل عیی    سیم
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اهلل رضای)خال  ایشان قضار  عایشا  .   با ا  بیهت کرد
  با  باود( صایی اهلل عییا    سایم)در منزل پیامبر ( عنها

رد   همین دلیل همیش  ب  منزل ایشان رفت   آمد می کا
فایض کسات( صیی اهلل عیی    سیم)از محضر رسول اهلل 

. می نمود
  افاراد این بود کا( صیی اهلل عیی    سیم)آنحضر  عاد  

ر زماان زیر پانزده سال را ب  انگ نمی برد   عبداهلل نیز د
ساال سان 11( صایی اهلل عییا    سایم) فا  آنحضار  

صایی )داشت؛ ایشان نتوانست در هیچ انگی با آنحضار 
ش شرکت کند؛ اما در زمان خالفات ااد( اهلل عیی    سیم
ماراه در انگ یرموک با  ه( رضی اهلل عن )ابوبکر صدیج 

اناگ پدرش ب  نبرد با لشکر ر م شتافت   بهاد از پایاان
ح اهت مدا اک بیماران   کمک نمودن ب  مسیمانان میر 
اماا اقدام نمود؛  ک گرچ  در نبرد مسیحان  شرکت نداشت

در همان د ران اوانی باا میادان کاارزار   شمشایرزنی   
اسات انگ با دشمن ب  خوبی آشنا بود؛ زیرا فرزند کسای

ان ک  افتخار این را دارد ک  ا لین فرد در مک  مکرما  میا
 عییا  صیی اهلل)مسیمانان است ک  براک دفاع از آنحضر  

عمربن ر زک در زمان امیرالمومنین. شمشیر کشید(   سیم
همااراه تناای چنااد از همساان   ( رضاای اهلل عناا )خطااا  

ا گاور سا نب مشمول بازک بودند ک  خییفا  از کناار آنها
داراک ( رضای اهلل عنا )نمود؛ از آنیاکا  عماربن خطاا  

فارار شوکت   هیبت خاصی بود، همگی د ساتان عباداهلل
کردنااد  لاای ا  همچنااان در ااااک خااود ایسااتاده بااود؛ 

اهلل باا تو چرا فرار نکاردک؟ عباد: امیرالمومنین از ا  پرسید
  از ارمی مرتکت نشده ام ک: نهایت دلیرک در اوا  گفت

  مان شما بترسم   فرار کنم   کوچ  هم تنگ نیسات کا
. اهت بازنمودن راه ب  گوش  اک بر م

اهلل رضای)عبداهلل در زمان خییف  سوم عثماان بان عفاان 
ناس قضر  ا. اقداما  تحسین برانگیزک را انیام داد( عن 

اهت گردآ رک قارآن چهاار نفار را : بن مالک می فرماید
ت، زیاد بان ثابا: ماموریت دادند ک  آن چهار نفر عبارتند از

قاارد عبداهلل بن زبیر، سهید بن عاص   عبادالرقمن بان
ت با  ک  در ضمن ب  آنها امر شد ک  اگر در این میان نسب
یساید آی  اک اختالو کردید پس آن را ب  زبان قاریب بنو

ر  در زمان قض. زیرا قرآن ب  زبان قریب نازل شده است
  مسایمانان اهات فات( رضای اهلل عنا )عثمان بن عفان 

کشی آفریشا   هدی  نمودن اسالم ب  مردمان آن دیار لشکر
الماسنمودند؛ مدتی گوشت  لی خبر تازه اک از لشکر 

خییفا  ساوم اهات آگااهی. براک خییف  رصد نمی شاد
بن زبیر آنها   کمک رسانی ب  لشکر اسالم عبداهللازقالت 

رعت با  عبداهلل نیز با سا. را با گر هی ب  آن دیار فرستاد
لشاکر اساالم باا دیادن عباداهلل. محل ماموریت شتافت

 اکبر یارانب خوشحال شده   خوشحالی خود را با نهره اهلل
ام از آن سو در لشکر کفار فرماناده آنهاا با  نا. بر ز دادند

یاا ارایر موضوع تکبیر   سار   صاداک مسایمانها را او
ا شد؛ در اوا  در غ گفتن ظاهراً نیر ک کمکای با  آنها

شاکر رسیده است؛ عبداهلل در میدان انگ مشاهده نمود ت
ر از صب  تا ظهر با هم می انگند   نزدیاک ظهار بار اثا

خستگی   شد  گرما هر لشاکر با  خیما  خاود اهات 
استراقت مای آیاد؛ همچناین خبار دار شاد کا  ارایار 
ه درمیان لشکر خود اعالم نموده ک  هر فارد سار فرماناد

هزار 100رد لشکر مسیمانان یهنی عبداهلل ابن سهد را بیا 
؛ از دینار اایزه دارد   دخترش را نیز ب  عشد ا  در می آ رد
ساالم این سو عبداهلل بن زبیر باا اااازه فرماناده لشاکر ا

ا اعالم نمود ک  هر سرباز از مسیمان ها ک  سار ارایار ر
ر بیا رد من ب  ا  صد هزار دینار اایزه داده   دختر ارایا

را ب  عناوان غنیمات با  ا  مای دهم   ا  را در سارزمین 
  زماانی کا. ارایر ب  عنوان اساتاندار بااقی مای گاوارم

را ارایر از این ماارا با خبر شد   ترس سراسر  ااودش
. فرا گرفت

ا این شیوه   ب: سسس عبداهلل ب  فرمانده لشکر اسالم گفت
ا دشامن تاکتیک انگی کار ب  اایی پیب نمی ر د، زیار

در مشر قکومتب   نزدیاک با  نیر هااک مرکازک خاود 
ن است؛  لی ما از مرکز اسالمی فاصی  داریم، با  نظار ما

ناا بار باید لشکر را ب  د  گر ه تشسیم نماوده   گر های ب
یگار عاد  گوشت  تا ظهر با دشمن ب  انگند   گر هی د
ه ا ل ب  قالت آماده باش در خیم  ها منتظر بازگشت گر 

باشند   زماانی کا  هار د  لشاکر اساالم   کفار باراک 
استراقت ب  خیم  هاک خود می ر ند گر ه د م کا  تاازه

هاا را نفس   آماده است ب  لشکر کفاار قمیا  ببرناد   آن
ن خسات    غافیگیر کنند   ب  خواست اهلل تهالی کار دشام

ایان نظار عباداهلل. در قال استراقت یکسره خواهاد شاد
رداک مورد پسند بزرگان   فرماندهان لشکر  اقع شده   ف
گاام آن ر ز طبج نشش  قبیی  ارد میادان نبارد شادند؛ هن
همگین ظهر زمانی ک  لشکر اسالم   کفر بهد از نبردک س
اران تازه ب  خیم  ها برمی گشتند  عبداهلل ب  همراه سوارک

یغتنفس ب  خیم  هاک کفار قمی  بردند   آنها را از دم 
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ر گوراندند   ارایر را با  قتال رسااند   دختارش را اسای
. نمود

یر زک رساید در این انگ با تدبیر عبداهلل لشکر اسالم ب  پ
هزار دیناار   ساهمی  هار پیااده ۳  سهمی  هر سوارنظام 
.هزار دینار مشرر گردید

دان عالم  ابن کثیر رقم  اهلل مای گویاد ایان ا لاین میا
بزرگاای بااود کاا  عبااداهلل در آن باا  شااهر  رسااید   
استهدادهاک انگ ا  بار ز پیادا کارد؛  همچناین عباداهلل
زمانی ک  خییف  مظیوم عثماان بان عفاان در شاهر قارم
نبوک   در ماه قرام در خان  اسیر بود   از طارو شورشای
ها ااازه آمدن ب  مسید را نداشت با  هماراه مار ان بان 

دان قکم پسر عموک قضر  عثمان   قسن   قسین فرزن
قضر  عیای از خییفا  محافظات نماوده   در ایان راه در 
زمان درگیرک باا شورشای هاا زخم هاایی نیاز برداشات   
اهلل مسئولیت برگزارک نماز اماعت در خان  بر عهاده عباد

. ابن زبیر بود
ر در انگ امل ک  در ابتداک خالفت قضر  عیی بخااط

هودک ب  شیطنت سبالی ها   در راس آنها عبداهلل بن سبا ی
 قوع پیوست عباداهلل در رکاا  پادرش   اهات دفااع از 

ر قارار در لشک( رضی اهلل عنها)خال  اش ام المومنین عایش  
. تداشت ک  در این نبرد ناخواست  زخم هاک زیادک بر داشا
  در زمان خالفت امیر مها یا  عباداهلل در لشاکرک کا  با

رکیا  فرماندهی یزید ابن مها ی  اهت فات  قساطنطنی  ت
  اباو کنونی در قرکت بود ب  همراه میزبان پیاامبر قضار

  ایو  انصارک   قسین بان عیای   عباداهلل بان عبااس
یاار عبداهلل بن عمر   امع دیگرک از صحاب  کرام ب  آن د

.رفتند   از خود رشاد  هایی ب  خرج دادند
. د باودشخصی  غر اندام   میان  ق( رضی اهلل عن )عبداهلل 

ه هویادا از کثر  عباد  بر ر ک پیشانی مبارکب اثر سید
ی  باود بود؛ ایشان فردک بهیوان   در گفتارش بسایار فصا
انی انسا. بسیار ر زه می گرفت   خییی شات زناده دار باود

ا  . عالم، با هیبت   با قار، فاردک متواضاع   فار تن باود
ز پدرش تمامی کما   را ا. انسانی سیاستمدار   زیرک بود

  زبیر   از مادرش اسماء   اد بزرگاوارش اباوبکر صادیج
م کست خال  اش ام المومنین عایش  صدیش  رضی اهلل عنه

. نموده بود
در . دعبداهلل در زمان  خودش یکی از شهسواران قریب باو

  سالگی شمشیر را طاورک با  دسات گرفتا    با۷0سن 
.   چاباک اساتبااانگیزه کارزار می پرداخت گویاا ااوانی 

عثمان

یار در عبداهلل بان زب: بن طیح  در  صف ایشان می گوید
در شیاعت، بالغت   عباد  : س  چیز رقیت نداشت

گااواه مااا شاایاعت   د  رک عبااداهلل شاارکت در انااگ 
یرموک در عنفوان اوانی ب  همراه پدرش   شارکت  ک

.  در انگ قسطنطنی    فت  شمال آفریشا است
اع از سرانیام این شهسوار اسالم در یکی از پیکارهاک دفا

ف اهلل   رسول در محاصره کهب  توسط قیااج بان یوسا
یان ثشفی ب  شهاد  رسید   اهان اسالم براک همیشا  ا

. شخصیت ارزشمند را از دست داد
هلل   انا الی  رااهونانا 
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جایگاه مسجد در تشکیل جامعه مدرن اسالمی
(طلبه فعلی دارالعلوم زاهدان)|یاسر سابکزهی : به قلم

ر پایگاه عر ج انسان از خاک ب  افالک اسات، بامسید 
د را این پای  انسان بنا ب  فطار  خاویب، مهباد   مسای

.د ست می دارد   بدان عشج می  رزد
شاان از پس از هیرت( عیی  الصالة   السالم)پیامبر اسالم

  مک  ب  مدین  شالوده اامه  مدرن اسالمی  انساانی کا
ادناد، متشکل از مسیمانان مهاار  انصار باود را ترتیات د

تور  نخستین گامی ک  در ایان راساتا برداشات  شاد دسا
.ساخت مسید بود

کیل زیرا بناى مسید ا لین  مهم تارین گزینا  در   تشا
اامه  اسالمی  انسانی شمرده مای شاود، چاون اامها  
اسالمی ر ح نشاط   تمساک اساتن با  آدا    اقکاام

.اسالمی را از چشم  فیاض مسید دریاقت می کند
آل آیین اسالم براک پویاایی   تهاالی یاک اامها  ایاده

ر برنام  هاک کامل   شمولی را ب  ارممان آ رده اند ک  اگ
اعضاک آن اامه  ب  آنها ر ک بیار ند   آنهاا را سارلوق 

رقی زندگی خویب قرار دهند اامه  آنها ب  ز دک پیکان ت
نا    را خواهد پیومد   در میامع بین المییی ب  عنوان نمو

.شودالگو براک سایر اوامع مطرح می 
ای از جمله آداب و برنامه های شمول  اسالم بر

:ساختن جامده مدرن اسالم  وانسان 
دامنییه پیونیید الفییت و محبییت بییینگسییترح . 1

ی کا  این پیوند تکمیل نمای شاود تاا زماان: مسلمانان
نناد،   مسیمانان یکدیگر را ر زان  چندین بار مالقاا  نک

تفا   ااه،مال، قست، نست از بین نر د؛
ان جوهر عدل و برابری مییان مسیلمانگسترح . 3

واهد شد این اوهر نیز تکمیل نخ: در تمام  شؤناتشان
در تا زمانی ک  هم  مسیمانان در هر لباسی کا  هساتند
ودیت یک صف  اقد مشابل خدا ند متهال سر تهظیم   عب
دا ناد فر د نبرند،   تا زمانی ک  قیت آنهاا  ابسات  با  خ

؛نشود این اوهر تکمیل شدنی نخواهد بود

شدن همه مسلمانان در ی  مکیان کیه جمع . 2
د محبت خدا ن: محبت خداوند آناا را جمع م  کند

ر قکم   شریهتب است ک  هم  مسایمانان را باد ن د
یارک نظر گرفتن طبشاتشان در یک مکاان اهات فراگ
با  عیم شریهت امع می کند   ب  آنها  قد  کیم  را

زمانی ک  در اااک تا  دهدمهناک  اقهی اش یاد می 
ار هام ااک کره خاکی مسااد بنا نشود   مسیمانان کن

وار قرار نگیرند تحشج بخشیدن برنام  هااک فاوق دشا
.خواهد شد

انا  ب  عناوان خمسید ،کار مسید تنها عباد  نیست
ام خدا، در فش  اسالمی اایگاه  یژه اک دارد  براک اقک

یاغ مسید اایگااه ارشااد  تبی. خاصی  ضع شده است
انان مسید پایگاه عمومی مسایم. مسالل اسالمی است

. محل قضور قشرهاک گوناگون است
مسید خان  آشنایی با دردهاا  مشاکال  ااتمااعی  

ه از ایان ر  اایگاا. چاره اندیشی براک رفع آنهاا اسات
ت آنان مناسبی براک تها ن ااتماعی مسیمانان  مشارک

مساید در. در رفع نارسایی هاک ااتماعی اامه  است
اایگاه اصیل خود، یک الگوک ارزش گاوارک اسات،  
. ارزشهاک فراموش شده در مساید مطارح مای شاود
نااه مسید پاسدار عدالت است، در صدر اسالم مسید پ
.دگاه مظیومان  محل رسیدگی ب  شکایا  مردم بو
یی صا)مسید، مشر قاکمیت   فرماندهی پیامبر اعظام 

پایاا  هاااک اساساای. در مدیناا  بااود( ساایماهلل عییاا  
قکومت اسالمی در مسید بنیان نهااده شاد   اصاول

  ماردم  مبانی دین مبین اسالم از این پایگاه مشدس ب
.اهان عرض  گشت

مسید محل تهییم   آموختن آموزه هااک اساالمی،   
.اخالقی بوده   خواهد بود



جامعه و اندیشه دینی

  باا شانیدن   در زمان پیامبران نیازک ب  تاسیس مدرس  دینی نبود زیرا قفاظت عیوم متکی بر  اود مدارس نبود
لت مشمولیت در هر قا.  قی عیوم را قفظ می کردند   ب  طور شبان  ر زک مشمول نشر   پیشبرد عیوم دینی بودند
. پیامبران دین   عیوم دینی بود   پیر ان آنها نیز بر قفاظت عیوم دینی   نشر آنها پایبند بودند

تن عیاوم اما با گوشت زمان   د رک از عصر انبیاء توا  ب  عیوم دینی   فرامین الهی کمتر شد   خطر از دسات رفا
  قساا  این مسئی  براک اشخاصی مشتب  می شود ک  چرا تاسیس مدارس دینی از نیااز هاا با. الهی اقساس شد

آمد؟ آیا بهتر نبود ک  مانند گوشت  عیوم دینی از طریج سماع ب  یکدیگر منتشل می شد؟ 
مساالل دینای اگر همینطور ب  شانیدن! پاس  اینست ک  ن  آن تشواک سیف صال  باقی مانده   ن  آن قافظ  قوک

مانناد؛ از اطمینان می شد هیچ تضمینی نبود ک  عیوم دینی در ذهن مردم محفاوظ   با  د ر از تحریاف   تمییار ب
ی اعتمااد در چناین  ضاه! سوک دیگر ب  عیت کم شدن تشوا ر ز ب  ر ز در دیانت دچار کاستی   نشصان شاده ایام

وو یاا باقی نمی ماند ک  آنچ  نشل می شود را ک آن را با دقت کامل نشل می کند؟ یا اینک  از طارو خاودش قا
وم دین را محافظت پس از ب   اود آمدن چنین قالتی پیشوایان دینی ب  فکر افتادند ک  چگون  عی! اضاف  می کند؟

وک امع آ رک شد تا بدانند کادام را ک قافظا  قا( اسماء الراال)چنانچ  در همین راستا توکره اقوال را ک . کنند
ول نشاد   ب  همین ترتیت محدثین با   ااود آمدناد کا  مشام. داشت    کدام یک داراک قافظ  ضهیفی بوده است

. بررسی اقادیث   طبش  بندک آنها بر اساس صحت   ضهف بودند
یت با عیوم دینی از آن اقساس شد ک  نیاز ب  تشکیل یک گر ه مستشل است ک  کارش صرفاً قفاظت   مشمولبهد 

کار یک صور  براک این. باشد؛ لوا نیاز ب  اساتیدک پیدا شد تا در این گر ه شامل شوند   این  ظیف  را انیام دهند
خاط   از دیگارک این بود ک  هر اا کسی را از اساتید   عیماک دینی می یافتند از ا  مسئی  بسرسند   از کسی یک

افظت شاده یک صفح  از مسالل شرعی را بیاموزند   امع آ رک کنند ک  در چنین صور  عیمی ک  مکتو    مح
  در دسترس باشد ب  دست نمی آمد بنابر این ب  ر شی دیگر باید قفاظت دین را انیام می دادند ک  همیش  آماده

از با  ایان فکار با. باشند ک  هرگاه از آنها مسئی  اک پرسیده شود پاسخب را ب  طور اصولی   با ضابط  بیان کنند
بارایب .. .افتادند ک  چنین گر هی  زم است ک  از مشمولیت هاک دنیوک فارغ باشد   از نظر خوراک   مساکن   

.  چاره اندیشی شود   ب  این ترتیت مکانهاک تحت عنوان مدارس دینی تاسیس شد
س مادارس ب  هر قال کار اصیی دعو  الی اهلل   نشر اقکام   فرامین الهی است   براک قفاظت آن نیاز ب  تاسای

ییاغ دیان اکنون طال  عیوم دینی پس از تحصیل عیاوم با  کاار دعاو  الای اهلل   تب. همیش  اقساس شده است
. مشمول شوند ک  ر ش آسان آن موعظ    راهنمایی ماردم اسات   تهیایم   تهیام مشدما  آن با  شامار مای ر د

بییغ دین نیاز همانگون  ک  براک نماز نیاز  ضو است   براک  ضو نیاز ب  تهی  آ   زم است همینطور براک نشر   ت
ت بدهاد آیاا اما اگر کسی ب  تهی  آ  مشمول شود   مکرر  ضو بگیرد    قت نماز را از دسا. ب  تهییم   تهیم است

ر ایان مشادما  ب  همین نسبت تهییم   تهیم مشدما  دعو  الی الحج هستند  لی د! این کار ا  قابل تمیید است؟
!  ب  قدک مشمول شدن ک  هدو اصیی را فراموش کردن اصال پسندیده نیست

دف اصل  را باتر است که اهل علم و طالب علوم دین  بدد از فارغ التحویل  و تدلیم و تدلم ه
. فراموح نکنند و تناا به تماید مقدمات خود را رستگار و پیروز ندانند

.امید آنک  بتوانیم  ظیف  خود را درک کرده   آن را ب  نحو اقسن عمیی کنیمب  
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مقایسه فرهنگ اسالم و فرهنگ غرب
و راه نجات از دام فرهنگ دروغین غرب

عیسی رئیسی: به قلم

راه دنیا زیر بار آماج سنگین   تحمیال  ناشی از تمدن مادک غار  با  ساطوه آماده اسات   دنباالامر زه 
ت خورده هم عده اک فرییابد   شیطان   خواهشا  نفسانی رهایی   بندگی نیاتی میگردد تا خود را از یوق 

د از خاود قاال بایااسات؛ برعکس بر این با رند ک  خوشبختی   سهاد  در اختیار نمودن فرهنگ   غربای 
ل با  پرسید ک  اگر چنانچ  بخواهیم در این عصر   زمان قاضر نسخ  د می از کشورهاک غربای    متمایا

، ساولیسبر فرض اینک  مانند کشاورهایی چاون؟   !غر    میل غر  زده شویم آیا ب  رستگارک رسیده ایم
  آن   آمریکا   غیره شدیم  آیا تازه دچار مشکالتی نخواهیم شد کا  تمادن غربای ماد  هاسات باسولد 

هاا فای  نا  تن، بیکا  ؟ اوا  قطها خیر   نا  اسات!!؟  آیا با این مشکال  ادید چ  خواهیم کرد!رسیده اند
گشات از فرهنگ اامع   اصایل اساالم را مسایمانان دارا هساتند بیکا  تنهاا راه بازنهمت، الحال بزرگترین 
هماان فرهنگای کا  اگار انادک  اسات؛ هم  بطرو فرهنگ  آغازین اسالمی غر ، راوع مصالت شرق   
مباارک سال پیب، بنیانگاوار ایان فرهناگ اصایل   1۴00در آن داشت  باشیم میبینیم ک   ب  نگاهی گورا 

ند   بار آنزمان یاران با  قار   اان نثار خویب توانست بر فرهنگ بی ببا پخب   منتشر نمود   آنرا اسالمی 
.غیب  یابد   امر زه از آن فرهنگ بی بند   بار ب  اهان غر  یا اهان متیدد میتوان تهبیر نمود

باراک ( ص)آن فرهنگ غنی اسالمی همان فرهنگی نوینی است ک  توسط پیامبر گرامای اساالم !!آرک آرک
الهی   فرهنگی سرشار   ممیو از نور   مهرفت   هدایتشد؛ اهانیان  از اانت ر  الهالمین ب  ارممان آ رده 

رک بشارک   ر ان  فرهنگی میکوتی ک  مطابج با  یژگی هاک فطا، ر ح فرهنگی متناست با سالمت اسم
  مشارین   امر زه میبینیم ک  متاسفان  افکار   رفتارهاک آن فرهنگ نا  محمدک در میان مسیمین، اما بود

ر فرهنگ غار  دمنحطّین کمرنگ میشود   در مشابل بهضی تدریج مهترفین ب  کیم  توقید تا قد دک   ب  
گزین آن را با  هنیارها   رفتارهاک ساخت  شده   فریبناده یهاود   میحادین ااایزدگان   ب  تهبیرک غر  

الم هم سو   نموده   براک داخل کردن آن بین مسیمین   اوامع اسالمی خواست  یا ناخواست  با مهاندین اس
ا  غیاط همت   تالش ما مسیمانان در این بره  از زمان باید متوا  ب  افکار   نظریلوا . اندهم پیمان شده 
ر باوده   بسبت آن عده بسایارک بار ایان باا دارد   ک  سرچشم  در تهالیم غر  باشد افکارک تمدن غر  

اسام یاک تمادن   شاهرک اسات کا  از هام فر پاشایده   ناابود شاده اسات   اساالم اعتشاد دارناد کا  
می شاوند کا  از آن ب  عنوان میراد اسالمی یاد می کنند   یاادآ رخاصی نویسندگانشان نیز با شور   شهف 

هزار سال یا 500تمدنی ک  در اسالم از تمدن برخوردار است اما این تمدن سابش  طو نی ندارد   در نتیی  
. تواند در اهان کنونی از خود اثر فهال   مطیوبی ب  اا بگواردپیب  بوده ، نمی 

هاک سر ران باید در اوا  این نظریا    با رها گفت ک  دین اسالم فشاط عناوانی باراک پااره اک از ارزشا
یکا  در اخالقی یا براک یک نظام ااتماعی   فرهنگی    یا براک یک مدرس  اک در فان مهماارک نیسات ب
ایماان   قشیشت مربوط ب  قشایشی میشود ک  خارج از محد ده فکر   دانب بشارک اسات   بیاانگر ارکاان

آنگاه ک  . زدسا  میان خدا   بنده   نوامیس اا یدان هستی ارتباط برقرار می است اصول اساسی   اعتشادک 
هاک خود دریافتیم اسالم چنین طرز فکر   فیسف  اک دارد طرح این سوال ک  اسالم چگون  مهیارها   ارزش

بی موردیک سوال ،  را دگرگون می سازد   تمییر می دهد   متناست با ا ضاع زمان می نماید 

«
الم

اس
م 

سی
ن

 » |
ان

رساو
ن 

قرآ
رال

 دا
سه

در
 م

ب
طال

ی 
هب

مذ
ی 

نگ
ره

ه ف
رشی

ن

20



م نموده همچنین اندیشمندان غر  همواره مسالل نامربوط   بی اساس را عی. بد ر از عشل   دانب دانست  
د اساالمی را بار   از اختالفا    د لل سفسطی   گمراه کننده دلیل  میگیرند تا بتوانند فرهنگ غیط   ضا

باراک قشاایج افکار عمومی تحمیل کنند اما باید دانست ک  هر چند زندگی شکوفا شود   ترقی کند باز هم
ود خارج از محد ده تفکر بشرک ااک خالی  اود خواهد داشت لوا هم  ما موظفیم ک  هم  تن   با تمام  اا

اهنیارک ها خود ، ب  قفاظت   مراقبت از اعتشاد اسالمی   ایمانی بسردازیم در غیر این صور  ما نیز شکار ن
  مفاسد اامه  غربی قرار خواهیم گرفت

    سانت کنفرانسای در ماورد سایردر ( رح)بنگریم ک  قکیم ا مت قضر   مو نا ابوالحسن عیی ند ک 
یاراد نبوک در قطر در مورد ناکار آمدک   مشابهت کنونی فرهنگ   تمدن غر  باا عصار ااهییات چناین ا

مای مایالدک در ایاوک ماا میسامپنیم تاریک فورا قرن هرگاه  اژه ااهییت ب  گوشمان برسد : فرمودند
تهاالیم   قرن سیدنا محمد مصطفی صیی اهلل عیی    سیم مبهاود شادند   ا لاین مهیازا در آن گردد ک  
ساانیت در   راهنمایی هاک آن قضر  آشکار گشت    همینک   اژه ااهییت ب  گوشمان می رسد انتربیتی 
ا ایاوک چشامان ما، در با تمام خصالص با رفتارها   مشخصاا  اااهیی خاودااهییت قبل از اسالم عصر 

فشط با  ت ک  ااهییباید دانست : می گویدمحمد قاسم قاسمی در کتا  نبی رقمت مو نا . گرددمیسم می 
ص هدایت   نور نبو  محر م گردد   بهاد از تشاخیک  از مسیماً هر عهد   زمانی ندارد؛ آن زمان اختصاص 

  ، عهاد مراه هدایت از تهالیم الهی چشم پوشی نماید   استنکار  رزد   یا ب  آن تواا  ننمایاد از نظار اساال
  قار ن در این میان تفا تی میان ااهییت اهانی قرن پنیم مایالدکپس .زمان ااهییت ب  شمار می آید 

حر آمیاز  سطی در تاری  ار پا ک  اغیت ب  قر ن تاریک مشهورند   یا عصر تمدن   پیشرفت   ااوا    سا
. قرن بیست   یکم ک  ما در آن زندگی می کنیم  اود ندارد

خاودش نور هدایت   سهاد  یکی است  تاریکی هاا بیشامارخداند متهاال در کاالم  در رابط  با اینک  راه 
وِینَ کَفَارُ ا  َالَّاۖ   َلِیُّ الَّوِینَ آمَنُوا یُخْرِاُهُمْ مِنَ الظُّیُمَاا ِ ِِلَاا النُّاورِ الیَّ ُ :می فرمایدتصری  میکند اایی ک  

هُمْ فِیهَا خَالِدُ نَۖ  أَصْحَا ُ النَّارِ أُ لَئِکَ ۖ  أَ ْلِیَا ُهُمُ الطَّاغُو ُ یُخْرِاُونَهُمْ مِنَ النُّورِ ِِلَا الظُّیُمَا ِ 
  با  ایشان را از تاریکی ها بیار ن مای آ رد. کسانی است ک  ایمان آ رده اند( امور)خدا ند متولّی   عهده دار 

داعیاان شایاطین  )کسانی ک  کفر  رزیده اند، طاغو  ( امّا)  . رهنمون می شوند( قج   اطمینان)سوک نور 
ک بیار ن آ رده با  ساو( ایماان   فطار  پااک)آناان را از ناور . متولّی   سرپرست ایشاانند( شرّ   ضالل

  همچنین قرآن کریم در سوره نور بیان می کند ک  ناور فارد اسات  (۲5۷البشرة آی . )تاریکیهاک می کشانند
این نور   .استخدا ند نور آسمانها   زمین ترام  ( اهلل نور السما ا    ا رض)سرچشم  آن نیز یکتا است؛ 

د   قصارک سهمگین   بی قتابد   اگر نمی درخشید، توده هاک الهی ک  فشط از طریج انبیا   رسو ن می 
یکی فار  از مصیبت ها   پریشانی ها بر سر اهانیان سای  می افکند   تمامی مراقل زنادگی آناان را در تاار

و  نباردن از چنانچ  در اامه  کفر کنونی عیت پریشان بودن   ب  بن بست رسایدن در زنادگی   لا. میبرد
محار م زندگی را میتوان  محر میت از نور الهی دانست ک  با  اود ثر     رفاه فرا ان از نهمت نور ایماان

شاورهاک بخاطر همین است کا  امار زه ثر تمنادان   ساران کلوا . رسندهستند در نتیی  ب  بن بست می 
یا یک  زیرک سکو ر ب  خاطر یک مصیبت کوچک دست ب  خودکشی می زنند ب  اینصور  ک  ثر تمندک

.زنندی ب  بن بست رسیده   دست ب  خود کشی مکند صاقت منصت   اایگاه ،هنگامی ک  فکر می 
امین الهای اک اوان   عالم   طالت مسیمان   اک  برادر عزیز  بر ماست ک  بار دیگر با اتباع   نشر فرپس 

م باا هماان بیاایی. کنیمفرهنگ صدیشی   فار قی   فرهنگ قیدرک را د باره زنده همان ( ص)  سنت نبی 
سالم عزیاز   آدا  افرهنگ شیاعت صالح الدین ایوبی مشتی بزرگ بر دهان فرهنگ کثیف غر  بزنیم   

.  سازیمرا ک  محبو  قیازک براک اهانیان ب  ارممان آ رده را بر فرهنگ تحمییی غر  غالت   چیره 
م   چناگ زدن با  دانست ک  بزرگترین ابزار براک ایستادگی   غیب  بر فرهنگ غر  اتحاد مسیمین عالباید 

  ناور الهای است ک  ما را با(ص)اسالم فرامین قرآن عظیم الشأن   پیر ک از سنتهاک گهربار پیامبر گرامی 
ر چنانچا  خدا ناد متهاال د. شاداهان کفر   غر  ب  شاهراه هدایت خواهد بازگشت متصل نموده   باعث 

  در ااک ااک کالم پاک خودش متوکر می شود ک  کامیابی   سهاد   در د  اهان   عز    زنادگی طیبا
رهناگ دنیا   آخر  فشط   فشط در اطاعت   پیر ک از قرآن   سنت ک  در نتیی  مزین شاده زنادگی با  ف

.زرین اسالمی است نهفت    قرار گرفت  است
:منابع
اشهار مو نا–رقمت نبی کتا  -اسالم   اهان تحول پویر کتا  
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قربانیان عشــق
(دانشجوی دانشگاه فرهنگیان زاهدان)اسلم کدخدایی : به قلم

ک  موذن بگفت قد قامت خیز   بنما عشج را قامت 

ب  بچ  اش شایر میدهاد   ناوزاد شتر عشج،با .استعشج آ  زندگانی   قو  ر ح   ر ان 
 .نناد  کبوتر با عشج  ن  هاشان را پی ریازک میکبیبل .سازدپستان مادر را قو  اان می 

ب   سیی  عشج است .عشج چهره ها را پرنور   لبان را پر تبسم   چشمان را منور می گرداند
رمانده را ک  شاگرد سخن مهیم را می فهمد   با عشج است ک  در میدان نبرد، سرباز اطاعت ف

.میکند

آن، یهنای صحاب  کرام دلداده سیر    اخالق پیامبر   شیفت  نبو    عاشج  قای   منزلگا 
پااره بدین دلیل بود ک  در میدان بدر   اقد   قنین در طیت خشنودک مهشاوق.قرآن بودند

گرماک سوزناک عربستان ب  خاطر رضایت مهشوقدر  .پاره گشتند   اام شهاد  را نوشیدند
 ز ُف»فریادااذب  عشج بود ک  قرام بن میحان در قال شهاد  این . گوشتنداز آ    غوا 

ر  انصاارک کشب عشج بود ک  عبداهلل ابن عماین . یدرسسهاد ب  دادسررا«الکهب ر 
 !امر ز از این خونم بستان تا خشنود گردکپر ردگارا : کشیدفریاد 

اقبک هوا الحت رأیی   موهبی اقبک   تسأل لماذا ألننی 

ی عشج است ک  انسان را از سریر گرم   لطیف براک نماز صاب  ما.عشج با ر   ایده ماست
چشم را گریان عشج .میدهدکشاند   مبارز   انگیو را از زندگی شیرین ب  سوک مرگ سوق 

عشج .  قیت را اند ه بار میگرداند   از آنک  پر ردگار می پسندد بر زبان اارک نخواهد شد
ایی پدیاد ب  مانند اریان الکتریسیت  است ک  چون ب  سیمها راه یاباد، ناگهاان ناور   ر شان

نیر ک ااذبا  بسان ،عشج .خواهد آمد   چون ب  ااسام تالقی یابد ،گرمی   قرار  میدهد
چاون .داست ک  فیک با آن ب  قرکت می افتد   نظام هستی در نظم کامل همکارک میکنن

عاشج، صال   خشامب هیران .از عشج ر ک برتابیم، هم  چیز برایمان مهکوس خواهد شد
نبود عشاج ،دنیاا تبادیل با  در .است،خشنودک   گناهب نیکی   لمزشب ،صوا    درست 

.صحرایی بی آ    عیف   چمنزارها   مرغزارها از زمینی خشک نخواهند بود

عشاوه پست ک  از دلربایی   شایفتگی   نااز  خاکیِزمینی   عشج :عشج بر د  نوع است
  پرساتب،فرمانبردارک   اطاعاتآن  . الهیعالم ربانی   آسمانی    عشج  .چیزک نیست

.استکرنب   اانبازک   اانفشانی    ا مشامی   مهترک 

یمی   ب  چشمهاک سیاه   قامت رعنا   گون  هاک دلفریت   خاطرا  سعشج ،زمینیعشج 
با  عشج مهبود قشیشی، ک  با دل ب  ب  شارع ا  بساتن   سار  .ر زهاک شیفتگی لییی است

عشج خااکی  .انشیادش نهادن   در ن را ب  دینب آراستن   تشر  ب  ذا  ا ،گره خورده است
.ب  سوز   درد   آه   نال    قسرتها   ندامتها ختم میشود
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عشج نبود عاقبت ننگی بود عشج هایی کز پی رنگی بود 
مرده سوک ما آینده نیست زانک  عشج مردگان باینده نیست زانک  
عشج بارک امی  پاکی است خاکی لهو   بازک استعشج 

رساتن شمو    عز    مشام  ا    سترگ   کرامت   سربیندک  یهنی ،عشج ب  کردگار اما 
.از بالیا   رهبرک   اقتدار    کامر ایی در د  اهان است

شج سراغ نداریم ک  بیانگر مفهوم ژرو   عمیج ع"قت"در لمت عر  هیچ کیم  اک همچون
عشاج  !است پس از ادایی    صالی است پاس از هیارانپیوستنی قت،  .  محبت باشد

خاب   برانگیز   گیرا، نیار  بخاب   اقیااگر   ر ح بهییان ،کیم  ایست مانوس   خوگیر 
سایر   ااو نی اسات در عاالم صامیمیت   یکرنگای   برابارک  عشج .دلنشین   شگرو

خاطر عشج، ساق  هاا ب  .برادرک،تفاهم   هم رکابی با یکدیگر   همبستگی   همیارک است
ت در آغوش شاخ  ها افتاده اند،پر ان  دهان گل را میگزد    ن  پرناده را مساتور   در قفاظا

.چ نیکو   بدیع است کیم  عشجپس .خویب گرفت 
تو   عند مهانیها ا قباء الحت قرفان قاء بهدها باء    

د از درخشاب ا  غار   خواهامهتاا  ،عشج تبسم عاششی است ک  اگر چهره   ر  بنمایاند
.کرد

سات   در طیت سیم   زر بود   ابواهل در طیت ریاابواهل ،امر الشیس عاشج دخترک گشت
بالل ابن رباح  با  خااطر عشاج با  اما .شدندهم  آنها ب  خاطر عشج هاک رنگیشان ناکام 

  عشاج تفاا در .مهبود  اقهی در ریگزارهاک سوزناک فریاد اقد اقد را سرداد   کامر ا شاد 
عشاج باود کا  !ساسیدقیبای اما ،چهره اک سیاه داشت بالل . نداردرنگها   سرزمینها  اود 

شاج با  خاطر عب  . دگردانیسیمان را از سرزمین ایران ب  سوک مهشوق کشاند   از اهل بیت 
اهیم کردگار بود ک  آسی  همسر فرعون از ا  ادا گشت   نوح فرزند خویب را رها کارد   ابار

ون خاطر عشج ب  مهشوق  اقهی بود ک  پیامبر خب   .زن   بچ  خود را در بیابان تنها گواشت
راستی ک  عشج ب  پر ردگار مانادگار ب   .دل خورد   سخت ترین مصیبت ها را متحمل شد

.ترین   پایدارترین عشج هاست
لرزاقی هو صاقت السبحان   قبی لما لک محیتی   لخالشی   

لی بهبادة الرقمن  الفخر شرفی بأنی عبده یا فرقتی    
الشأنمتوایهن ِلی عظیم   عیی  سارالفالز ن امیههم  

دکتر عائض القرنی: مولف|« قربانیان عشق»برگرفته از کتاب 
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ک مساکّنی اقساس میکنم نیاز ب  یا. ر قم سردر گم است. اقساس سنگینی میکنم
درمانِ پریشانی   سرگردانی ر قم با  مطات براک .بخشددارم ک  ر قم را تسکین 
.مشا ره خدا مرااه  میکنم

مان با ر ک بااز  از. هیچ  اسط    منشی اک  اود نداشت. مطت خدا خییی خیو  بود
  خااطر مارا با. گویی خدا ند مهربان دیر  قتی است ک  منتظارم باود. استشبال کرد

. در آغوشم گرفت   نوازشام کاردسخت .آلودگی هاک اسم   ر قم سرزنب ننمود
. آراماب میکاردماقسااس .اقساس غیر قابل  صافیک  .اقساس عییبی داشتم

آغوش   ناوازش خادا   رفتاارش، .د ست داشتم هیچ  قت از آن آغوش ادا نشوم
اقساس می کاردم ر ح تاازه اک . سبکی می کردماقساس .باعث شد قالم بهتر شود

ویز دار  تشاضاک تیا. فشط همین یک مرااه  برایم کافی بودگویا !در من دمیده شد
رفتار از خداک مهربان نمودم تا مبادا  قتی ک  د باره از ا  د ر شده   در تاریکی ها گ

.شدم، ر قم د باره آلوده   مریض شود

  ر قات اگر میخواهی همیش  ب  آرامب برسی: خییی مهربانان  ب  من گفتخدا ند 
همیش  مشتاق دیدار !ب  یاد من باشهمیش  !سالم باشد، هیچ  قت از من د ر نشو

سات آغوش من آنشدر آرام بخاب ا! ب  ر ک تو باز استبی  قف  آغوش من ! تو هستم
دار یی ب  نام د رک از مهصایت بارایم تیاویزیک !ک  از قید هم  دنیا فارغ میشوک

خواسات در .باود... نمود ک  شامل، د رک از قساد ، بمض، کین ، غیبت   امثاالهم
ب  من مهرفی نماود کا  در آن نسخ  اک .دار یی قویتر کردم ک  تاثیرش بیشتر باشد

.باود( ا بوکر اهلل تطمائن الشیاو )ا ل دار ک  :بودد  دار ک تاثیرگوار تیویز شده 

.دار  هاا با استفاده از ایان: مهربان گفتخدا ند ( الم یهیم بان اهلل یرک: )د مدار ک 

!یاد من بااشب  .  قیران نمی مانی سرگردان  قت مریض نمی شوک هیچ 

.خداک مهربانمممنونم 

!مطب مشاوره خدا

جامعه و اندیشه دینی

(دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان)علی سابکزئی : به قلم



راهکارهای مفید برای پیشرفت درسی طالب
(استاد مدرسه دارالقرآن سراوان و معلم پیشکسوت در اداره آموزش و پرورش)مولوی عبداهلل دهقان : به قلم

:یادداشت برداری

واناد یادداشت بردارک یکی از ر ش هاک مفیدک است ک  می ت
اساتاد غالبااً  قتای. فراگیرک   یادگیرک درس را آساانتر کناد

افظا  مطیبی را می گوید ک  اقساس می کنیم باید آن را در ق
الک سطور   کوتاه مدتمان بایگانی کنیم، سهی می کنیم در  ب
الها  کاامالً یا کنار کتا  یادداشت کنیم تا بهد از چندین بار مط

.آن را یاد گرفت    اصطالقاً براک ما قل شود

:استفاده از روح مباحثه

مباقث  یکی از امتیاازا  بازرگ قوزه هااک عیمیا  اسات کا 
تثبیات بسیارک از مراکز عیمی دنیا از آن بی بهره اند ک  باعث

اد مطالت در ذهن   رفع ابهام هاک درسی   اوشب فکرک افر
مباقث  داراک ر ش هاک مختیفی است کا  طاال . می گردد

ی، استفاده می کنند ک  از آن امیا  می تاوان با  ر ش ر خاوان
اره ر ش تشریر، ر ش نشد   بررسی   ر ش تحشیج امهای اشا

.کرد

:تقویت روحیه و اعتماد به نفس در طالب

فس در این سوال پیب می آید ک  ر ش هاک تشویت اعتماد ب  ن
پدیاده اسالم چیست؟ در پاس  می توان گفت اعتماد ب  نفاس
اد با  هاک اکتسابی است، یهنی برخاوردارک از خصیصا  اعتما

. نفااس در گاار  تماارین، ریاضاات   برناماا  ریزک میساار اساات
ی شخصی ک  خود را در این بخاب ضاهیف   نااتوان یاباد ما

تواند با استفاده از ر ش هااک عیمای   باا ر قیا    امیاد ارک
  براک تمییر شخصیت خاود اقادام کنناد شایوه هااک اییااد

ناسی، تشویت اعتماد ب  نفس عبارتند از؛ خود ارزشمندک، خودش
، مطالها  خود اتکایی، تیشین درمانی، تمارین   تصامیم گیارک
زندگی افراد موفج، ب  دست آ ردن تکی  گاه قوک

:ایجاد رقابت سالم

براک اییاد رقابات ساالم باین طاال  مای تاوان از راههااک 
نشاان دادن موفشیات طیبا    -1: از امیا . مختیف بهره برد

ن   امید ب  رسیداقساس توانایی اییاد-۲ثمرا  کار مفید ب  ا 
اسات با  ب  هدو، این قس را تشویت نماییم ک  طیب  با تالشی من

-5مشارکت دادن طیب  در کاالس درس -۳. موفشیت خواهد رسید
. اشات  اساتتشویج طیب  اک ک  نسبت ب  گوشت  خود رشد نسبی د

برگازارک آزماون هااک -۶قفظ قرمت طیب  در کالس درس -5
تشویتی همراه با اایزه   غیره 

: ایجاد انگیزه مثبت
ااود براک اییاد انگیزه مثبت در میان طال  نیاز راهکارهاایی  

اییااد -1: دارد ک  از آن امی  می توان ب  موارد زیر اشاره نمود
ت پاس نشاط   شادابی   کسالت   تنبیی در اختیاار انساان اسا
شاادابی   سهی شود تا از کسالت   تنبیی انسان د رک کند   ب 

ن براک تشویت هر یک از ابهااد نفاس انساا-۲. نشاط عاد  کند
استفاده از دعاهاک ماثوره -۳باید از آن کار کشید تا تشویت شود
لهم   الیهم انی اعوذ بک من ا»:   توکل بر خدا ند مانند این دعا

توا  نماودن با  -۴الحزن   الهیز   الکسل   البخل   الیبن
بیاان اایگااه تهیایم   تهیام در اساالم   -5اخالق   مهنویات 

توا  نمودن ب  اینک  هر کارک ساخت اسات  -۶فضییت عیم 
ت اماا باا سختی   دشوارک فشط در طیبگی   تحصیل عیم نیسا

.تالش   پشتکار می توان بر سختی ها پیر ز شد
قیت استفاده از روشاای مفید تشیوی  و تنبییه در و

:مناسب
هااک در  اقع در ب  کارگیرک تشویج   تنبی  ما مهماو ً از ر ش

فاده تشیبی   تکارارک کا  از اطرافیاان ماان یااد گرفتا  ایم اسات
ر  اقع شاود می کنیم قال آنک  تنبی    تشویج اگر می خواهیم موث

ن  زم است مطابج اصول آن انیام شود ک  از آن امی  می تاوا
:  از ر شهاک ذیل بهره برد

 استفاده از تشوی  و تنبیه زبان:
طیب  ک کوشا را ک  در کاارش موفاج اسات باا ساخن   کاالم

ارش تحسین آمیز مورد تشویج قرار دهیم   طیبا  اک کا  در کا
کاارک کوتاهی می کند با نصیحت کردن   در صور  تکرار کم

  تنبیای اش ماای تاوان از ر ش هاااک تنبیهای ماننااد ساارزنب
د از نمودن، با صداک بیند مالمت کردن   قتی در برخای از ماوار

. تنبی  بدنی کارگرفت
ایان کاار را می تاوان : پاداح دادن بیه رفتیار خیوب

. بالفاصی    مکرر انیام داد تا رفتار خو  تشویت شود
 ا خدا ناد هار اا: توجه به بیان نکته های مام قرآن

سخن از نیکوکاران می آ رناد آناان را با  اهات ایماان   عمال 
هااک صالحی ک  انیام می دهند   ب  بهشت   رسایدن با  نهمت

اده اا دانی می دهد؛ همچنین براک کفار   بدکاران بهده اهنم د
.است ک  این خود بر امر تشویج   تنبی  اشاره دارد

:  در تشوی  چند اصل رعایت شود
. رددر تشویج  زم است عمل شخص مورد تشویج قارار گیا-1
ویج تشویج در میان د ستان   هم سن   سا ن بهتر از تشا-۲

تشویج باید ب  انادازه   با  موقاع   با  ااا -۳در تنهایی است 
انتظاار تشویج باید متناست با میازان فهالیات  -۴. انیام گیرد

ام تشویج باید در بازه هاک زمانی مختیف انیا-5. شخص باشد
. شود تا موثر تر باشد
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ی  یک رساان  ب  گفت  ها،قرکا ،اطاعا    اخبار   تصا یر ک  از یک فرد ب  فرد دیگرک  یا ب  تهداد زیادک از مردم بوسای
تن،قرکاا  دسات   ترین رسان  ها ک  ب  آنها رسان  هاک فردک میگفتناد ساخن گفقدیمی .میگویندمنتشل میشود پیام 

  فناا رک قالت چهره بود،ک  انسان از طریج آنها پیام خود را ب  دیگرک منتشل می کرد این نوع رساان  نیاازک با  ابازار
د با  هماین دلیال نداشت اما از آنیایی ک  انسان نیاز داشت ک  پیام خود را ز دتر  یا ب  تهداد بیشترک از افراد منتشل کن

العا  ب  تهاداد فنا رک ابداع شد براک مثال بیندگو براک انتشال صدا ب  مکانهاک د ر دست   صنهت چاپ براک انتشال اط
  ابداع شاده فناا رک همان  سییرسان  .شدندبیشتر   تیفن،رادیو   بیسیم براک انتشال صدا ب  مکانهاک د ر دست اختراع 

.است ک  از طریج آن انسان پیام خود را ب  شخص دیگر منتشل میکند
***

کید قرآن مجید بر لزوم تحقی  در درست  اخبار رسانه ایتا 
:قرآن کریم می فرماید

اک »{ ۲}؛قیارا (ادِمینَما فَهَیْتُمْ نیا أَیّهَا الّوینَ آمَنُوا ِِنْ ااءَکُمْ فاسِجٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْمًا بِیَهالَ ٍ فَتُصْبِحُوا عَیا)
عمل کاردن اگر شخص فاسشی خبرک براک شما آ رد، درباره آن تحشیج کنید؛ مبادا در صور ! کسانی ک  ایمان آ رده اید

.«بد ن تحشیج، ب  گر هی از ر ک نادانی آسیت برسانید   از کرده خود پشیمان شوید
یا  بنای ا  را باراک اماع آ رک زکاا  از قبی( ص)برخی مفسران شأن نز ل آی  را،  لید بن عشب  دانسات  اند کا  پیاامبر

در آن . گزارش داد ک  آنها از پرداخت زکا  خاوددارک کرده اناد( ص)المصطیج اعزام داشت، اما ا  بد ن تحشیج ب  پیامبر
ت باا آنهاا تصامیم گرفا( ص)پیاامبر. زمان امتناع از پرداخت زکا ، یک نوع قیام بر ضدّ قاکمیت اسالم ب  شمار می آمد

.اما این آی  نازل شد. مبارزه کند
***

رسانه و پیامانواع 
(خبر پراکنی)رسان  هاک امهی را میتوان ب  د  گر ه عمده تشسیم نمود؛رسان  هاک چاپی   الکتر نیکی

های چاپ رسانه *
عیاوم    آن از قدیمی ترین رسان  هاک چاپی است ک  از ر زنام    میی  بزرگتر بوده   اطالعا    نظریاا   : کتا .1

م در اهاان ر اج فنون مختیفی را در بر میگیرد   از قیث قدمت میتوان اشاره نمود بر اینک  کتا  نویسای قبال از اساال
تا  ها در داشت  است   هرکسی در هر زمین    فنی ک  عیم   استهداد داشت اطالعاتی را امع آ رک نمود   مینوشت ک
رین ابزارهااک موضوعا    فنون مختیف  اهت  بیان آموزش  انتشال اطالعا  نوشت  می شدند   همچنین یکی از بزرگت

ف چونمختیتهییم   تربیت   از ا لین ابزار آموزشی در مدارس بودند ک  میتوان از موضوعا  کتا  در زمین  هاک 

26صحابه و تاریخ

تاثیـر رسـانه بـرجامــــعه
و لزوم توجه مدارس دینی 

یبه فـعالیتـــهای رسـانه ا

به قلم

مسعود پرکی

جامعه و اندیشه دینی



جامعه و اندیشه اسالمی

.چون قدیث   تفسیر،فیسف    ریاضیا ،تاری    غیره اشاره نمود
  میالدک توسط یوهان کالوس در شهر استراسابورگ در ار پاا منتشار شاد1۳05ر زنام  در سال ؛ ا لین ر زنام .۲

ران در ساال سسس در انگییس   آمریکا   استرالیا ا لین ر زنام   ارد زندگی مردم شد   همچنین ا لین ر زناما  ایا
.قمرک توسط میرزا صال  شیرازک در تهران منتشر شد1۲5۳

ران ر زنام  ها در سراسر دنیا از امی  ابزار هاک هستند ک  پیام د لتمردان،د ستان،اقزا    عام  ماردم را با  دیگا
.منتشل میکنند

  ماهیانا  در میی ؛یکی دیگر از رسان  هاک چاپی است ک  بصور  هفتگی،د هفت  یکبار   یاا بصاور  فصایی.۳
.موضوعا  مختیف منتشر میشود

هاک الکتر نیکیرسان  *
ا ،کییسهاا   این رسان  ها رادیو   تیویزیون هستند   بسیارک از مردم اهان اخبار اطالعمهمترین : رادیو  تیوزیون.1

.یا فییم هاک مورد عالق  خود را از طریج تیوزیون  رادیو دنبال میکنند
زماین   پس از اختراع موشکهاک فضایی   قمرهاک مصنوعی این امکان براک انسانها فراهم شد تا بشار با  مادار
کاان تباادل کره ماه مسافر  کند   پیشرفت عیم باعث شد تا ایستگاههاک فضایی در مدار زماین بوااود آیاد   ام

.اطالعا  ،اخبار   تصا یر از طریج ماهواره ها   تیوزیون ب  نشاط مختیف اهان فراهم شود
ار سایر امر زه تیوزیون ها عال ه بر اطالعا    اخبار داخل کشور   قوزه سیاسی   موهبی می توانند اطالعا    اخب

الفا  سیاسی مناطج را نیز دریافت کنند د لت ها با توا  ب  عشاید،نوع فرهنگ ، مشاصد اقتصادک   فرهنگی   اخت
صاور  هاک خود با دیگر کشورها از رادیو یا تیویزیون هایی ک  قادر ب  دریافت اطالعا  از سایر کشورها هساتند ب
دارناد کا  مختیف استفاده می کنند   در موارد زیادک تیوزیون هاک بیگان  باویژه دشامنان ایاران   اساالم ساهی

د اعتشادا ،ارزشهاک اخالقی یا  قد  میی کشور مارا مورد تهدید قرار دهند بهمین عیات اواناان   ماردم ماا بایا
.بسیار هوشیار باشند

انا  تاازه اک در گسترش ماهواره   شبک  هاک رسان  اک توسه  یافت   امک« کامسیوتر»با اختراع رایان  :اینترنت.۲
اک رایانا  اختیار مردم اهان قرار گرفت   اینترنت  ارد زندگی مردم شد،اینترنت یهنی میموع  اک از شابک  هااک

یییونهاا ک  ب  یکدیگر   مراکز اصیی تامین کننده خدما    اطالعا  متصال اسات،این رساان  امار زه  زنادگی م
است ک  شخص را در سرار اهان تحت تأثیر قرار داده است ک  از طریج اینترنت این امکان براک افراد فراهم شده

کدیگر گفتگو کنند   ب  ب  آسانی بتوانند پیامها یا تصا یر خود را ب  سایر نشاط اهان بفرستند   بصور  مستشیم با ی
.کننداخبار ر ز در سرار اهان دسترسی پیدا   انواع مشا   عیمی 
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مییار  در عصر   زمان قاضر رسان  ازء موثرترین   کاربردک ترین ابزار در ت
دادن زناادگی فااردک اشااخاص از قیااث اخالقی،موهبی،عشیاادتی،فرهنگی
 ااتمااعی اسات کاا  بساتگی باا  طریشا  اسااتفاده اشاخاص   افااراد دارد

وامع را چنانچه به روشاای مثبت و مفید استفاده شود فرد و ج
ورت بسوی قله های موفقیت رهنمون م  کند و اگر از آناا بوی

اهد رساند صحیح استفاده نشود آناا را نه تناا به موفقیت نخو
گااهی قال اگار نبلکه باعث سرافکندگ   در جامده خواهند شد، 

ت مای گورا داشت  باشیم بر اامه  کنونی ک  ب  عصر فناا رک مهار و اسا
  آن بادلیل بینیم ک  فتن    فساد   بی بند بارک ب  ا ج خود رسایده اسات

می دانند اینک  افراد زیادک از اامه  کنونی طریش  استفاده صحی  از آن را ن
مادارس در نتیی  ب  اختالفا  عدیده اک دچار میشوند اینیاست ک  عیما  

رک باید در نشب یک رهبر   رهنما ظاهر شوند   اهانیان   رسان  ها را رهب
.نموده   آنها را از راه منحرو   کج ر ک ب  راه راست رهنمون کنند



***
دینی   فهالیت هاک رسان  اک مدارس 

رک   برخی بر این با رند کا  تاأثیر گاوارک رساان  هاا اعام از تصویرک،شانیدا
ر عصار میازک   همچنین مطبوعا  در ابهاد مختیف از تأثیر گوارک بیشاترک د

.قاضر برخوردار هستند
کاار همچنین این عرص  از مهمترین   قساس ترین میادین اهان است زیارا اف

عمومی را شکل می دهد   فرهنگ آفرین بوده   خوراک ر ح را فراهم مای آ رد 
ه     مراقل ادید تکامل مهنوک را پی می نهد   عواطف مردم را پیراسات  کارد

.آنها را ب  راستی   نیکویی رهنمون میکند
فهالیت هاک مطبوعاتی   مادارس دینای از مهمتارین میادان هاک اهاادک   از 

ایگااه  ا  براست  ترین عوامل تکوین انسان در بهد مدنی   موهبی است این ا
 ظایفی در قبال اامه  بر عهده اصحا  مطبوعاا    رساان  در قالات مادارس 

نهاد دینی میگوارد   همانطور ک   ظایفی در قبال اینان را بر عهده اامها  مای
لوا  ظیف  مدارس دینی براک اامها    اهانیان،اهات دهی،ر شانگرک   خیار

میتوان از آن خواهی مخیصان    بی شالب  است ک  باتوا  ب  تأثیر گوارک رسان 
.براک این امور مهم بیب از پیب استفاده نمود

یادک   اما ااک بسی تأسف   قسر  است ک  برخی از قوزه ها ب  این نشب کی
رخاوردار تأثیر گوارک رسان  یا  اقف نبودن  یا اینک  نزد آنهاا از اهمیات کمای ب

راک مادارس است در قالیک  رسان ،نشب مثبت در اهت تبییغ دین مبین اسالم ب
ده   بشمار می آید   در قل بسیارک از مشکال    نابسامانی هاا چااره سااز باو

.کمک کننده است
وشات قوزه هاک عیمی  کانون   قیت اندیش    تفکر اساالمی باوده کا  در سرن

.شت    دارنددنیاک کنونی   مکتت اسالمی نشب اساسی   تهیین  کننده اک دا

مطبوعا    رسان  در عصر قاضر از مهمترین ابازار هاایی هساتند کا  مادارس
مای در دینی می توانند ب   اسط  آنها  ر د قوک ترک ب  عرص  هااک ادیاد تبیی
دینی باا اهان داشت  باشند  با توا  ب  شرایط عصر قاضر نیاز است ک  مدارس

بیاغ فهالیت هاک خود اثر گوارک  زم را در اامه  داشت    نشب خود را بهنوان م
دین   موهت ایفا نمایند   بر این اساس 

موهبی هام مدارس دینی بتوانند با این فهالیت ها   نظار  بر اامه    پیشوایان
خاود با اهت دهی مردم   کوشب در تصحی  امور آنها نشب تأثیر گوارک براک
 ناج اییاد نمایند ک  در قشیشت ب  اامه    محایط اساالمی  انساانی نظام   ر
ماردم بخشیده اند   ب  مردم راه خدمت   دیندارک را نشان داده اند ک  در نتیی 

  ارکان اامه   با فهالیت هاک مفید   خو  ، مادارس دینای در اهات اصاالح 
خود   دیگران در رسیدن بار مادار  اقهای اساالم   ایماان ساوق داده میشاوند 

  آیاین   اینیاست ک  دنیا کم کم   ب  تدریج از پییدک   نحوست د ر شده   با
میگرددمنب اسالمی آراست    مزین 

28صحابه و تاریخ جامعه و اندیشه دینیصحابه و تاریخ



بودیلللللل شلللللل   هان  ا لللللل   ه   لللللل    لللللل  ! مسلللللل      
بودیللللللل  للللللل ه اللللللل نی ه   لللللللو  لللللللوه    ق   ق لللللللو  

بودیلللللل شلللللل   شلللللل   شللللللر    هیلللللل   دن لللللل   ب لللللل  
بودیلللل ،  لللل ب  وللللو  ا و لللل  ہ للللو  شلللل      لللل شلللل   

د دشللللللللل   ه  دها  شللللللللل  ی   ولللللللللو    هلله لللللللللو  
د د  گللللللل   ا  للللللل    ه  ت للللللل   م للللللل  ا م  للللللل  د  

د  لللللل ه  احلللللل   ویللللل   بللللللود ا حسللللل   ده د  شللللل   
یکجللللللللل بودیللللللللل  ا م للللللللل   تلللللللللو    بللللللللل  دها ه 

بودیلللللل شلللللل   بلللللل     لللللل د ا یکلللللل ن  شلللللل   ا لللللل   
بودیللللللللل  للللللللل  ن     داللللللللل د     د ه  مللللللللل   بللللللللل    

هدلللل   بللللود   ن ملللل  ھکللللی   یلللل   بلللل  ! انلللل   دسللللوا
هدلللللل وملللللل  ا احلللللل       لللللل   ن دن لللللل  الللللل  ی  

وه  لللللللا    صللللللل  ھمسللللللل           للللللل گ  ا  للللللل 
و  لللا  قصللل  اللل   یکللل یگ ،  لللو صللل  دشللل   بللل للل  بللل 

ه  ف قلللللل  للللللوند   لللللل  ب  لللللل د ویلللللل   ! مسلللللل    
ه  لللللل گ     ی  جلللللل ب االلللللود ا  کلللللل  دیلللللل  ن لللللل  

  لللللل  ند لللللل  ده د لللللل   مسلللللل      دتلللللل  ! مسلللللل    
کو  ا شلللللوک  دی ی للللل ویللللل  کللللل  بللللل نو  الللللش  ا شللللل 

(ش   )ش ک  ب وچ ن   

اخوّت یرین شدرس



نادرست افراد متهصت   نژادپرست امر زه ادعاک عییبی را مطرح می کنند   با تهصتبرخی 
ز نژاد قومی   نژادک دین مبارک اسالم را بی ارزش ایوه می دهند   اسالم خود را پایین تر ا

.خود قرار می دهند
با  عباار  ! من یا بیوچم یا مسایمان: برخی دیگر هستند ک  پا را فراتر گواشت    می گویند

.دیگر دین را در مشابل نژاد   متناقض با همدیگر بیان می کنند
؟ کامال مشاخص آیا تو دانشیویی یا قدبیند؟ آیا تو پسر هستی یا مهندس: باید از اینها پرسید

هار د  است؛ دانشیو بودن با قد بیند بودن تناقضی ندارد   یک شخص می تواناد همزماان
دن نادارد    یژگی را داشت  باشد   همچنین پسر بودن هیچ تناقض   تضادک با مهندس باو

یچ پس مسیمان باودن   بیاوچ باودن ها! یک شخص می تواند هم پسر باشد   هم مهندس
خص تناقضی با همدیگر ندارند چرا ک  اسالم یک دین اسات   بیاوچ یاک ناژاد   یاک شا

.همزمان داراک یک دین   یک نژاد است   این د  باهم قابل قیاس نیستند
رگز نمای یک فرد ممکن است در طول زندگی دینب را تمییر دهد  لی ه: شخصی می گفت

وک از یک نژاد قطها یک فرد قبل از اینک  عض: در پاس  باید گفت! تواند نژادش را تمییر دهد
ی تواند نژاد   قوم باشد انسان است   مخیوق   نیازمند ب  اهلل متهال؛ همانطور ک  یک فرد نم

  ناژاد یان د. شودخود را تمییر دهد قطها نمی تواند از بندگی   نیازمندک ب  اهلل متهال خارج 
ت ؛ چراکا  هیچ تناقضی با همدیگر ندارند   دین مبارک اسالم نیز مخصوص نژاد عر  نیس

ما  هر عر  مسیمان نیست   هر مسیمان عر  نیست؛   خدا ند در قرآن کریم خطا  ب  ه
  ؛ پس یا ایها الهر: یا ایها ا نسان ؛ هرگز نفرمود-یا ایها الناس : اقوام   نژاد ها می فرماید

. تباه استاین اندیش    گمان ک  مسیمان بودن   بیوچ بودن در تضاد یکدیگر هستند اش
ا قاوم شاما ر: اهلل متهال درباره هدو از ب   اود آ ردن اقوام   قبیی  هارا اینگون  می فرمایاد

هر فارد مشخصا  اک قوم   قبیی  قبیی  ساختیم تنها بخاطر اینک  یکدیگر را بهتر بشناسید  
. داشت  باشد"قوم"ب  نام 

ب اناداختن  اقها هستند افرادک ک  خاصمان  میگویند ما یک بیوچ مسیمان هساتیم   باا پای
د   عمدک زبان   نژاد خود؛ هدفشان پشت پا زدن ب  اسالم   برنام  هاک مبارکب مای باشا

هار زبان ماادرک   ناژاد. ب  هیچ عنوان هدو آنها بیان قدمتِ  تاریخی این د  عنوان نیست
ردیم؛ چ  کس مای  افتخار ا ست؛  لی هم  ک ما خواه یا ناخواه باید ب  قضور اهلل متهال برگ

ی  ک ب   سای)اشکالی دارد زبان مادرک خویب را هم پاس بداریم   دنیا   قیامت خود را هم 
آباد کنیم؟( عباد    دیندارک

من بلوچم یا مسلمان؟ قوم را انتخاب کنم یا دین را؟
(مسئول واحد فرهنگی مدرسه دارالقرآن سراوان)عبدالحق سپاهی : به قلم



!چه خبر
مروری بر مهمترین اخبار اهل سنت و جهان اسالم در سال گذشته

97اسفند 16/ زاهدان دارالعلوم دیدار سراسری دانشجویان اهل سنت با علما، پنجشنبه در 

اتید قاوزه   سخنرانی اس: این دیدار ک  دانشیویان اهل سنت از استان هاک مختیف کشور در آن قضور داشتند، قا ک برنام  هاک مفید   متنوعی همچون
نمایشاگاه کتاا    برگازارک« ازد اج»دانشگاه، ارال  مشال  توسط دانشیویان، برگزارک مسابش  سیر   یژه دانشیویان، میزگرد پرسب  پاس  در موضوع 

تان برگزار شد، دکتر عبدالیطیف عیدخانی، از فهاا ن فرهنگای   دانشاگاهی شهرسا( اسفند15)نشست مشدماتی این دیدار ک  شامگاه چهارشنب  در .بود
ی محمدقاسام نشست رسمی ک  از صب  پنیشنب  آغاز شد، مو نا عبدالمنی بدرک، مها ن آموزشی دارالهیوم زاهدان، مو ناا مفتادر . کردخواو سخنرانی 

ستان سخنرانی کردند   ، دکتر تبا ر، عضو هیئت عیمی دانشگاه سیستان  بیوچ«نداک اسالم»قاسمی، رلیس دارا فتاک دارالهیوم زاهدان   سردبیر فصینام  
 نا دکتار عبیاداهلل نشست بهد از عصر، میزگرد پرسب  پاس  در موضوع ازد اج با قضور س  کارشناس؛ مودر . شدچند مشال  نیز توسط دانشیویان قرالت 

در . شادگازار بر( کارشاناس ر ان شناسای)  دکتار عزیازاهلل میاهاد ( کارشناس اامه  شناسی)، دکتر محمدعثمان قسین بُر (کارشناس موهبی)بنی کمال 
ن   نفرا  برتر کنکاور اوایز ب  مخترعین، نخبگااهداک . پرداختندنشست پایانی ک  بهد از ممر  برگزار شد، شی  ا سالم مو نا عبدالحمید ب  ایراد سخن 

.  دعاک شی  ا سالم مو نا عبدالحمید پایان بخب دیدار سراسرک دانشیویان اهل سنت کشور با عیما   اندیشمندان بود۹۷سراسرک

97اسفند 24/ گذاشت کشته برجای 49حمالت تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند 

تن از نمازگزاران شهید   ده ها تن دیگار زخمای ۴۹نیوزییند، دست کم #"کرایست چرچ"در منطش  « لینو د»  « النور»در د  قمی  تر ریستی ب  مسااد 
.با قمی  ب  این د  مسید، ب  طرو نمازگزاران ک  مشمول اداک نماز امه  بوده اند آتب گشودند( اسفند۲۴)امه  مسی  ظهر مهاامان . شدند

لناور شاد   با  یک فرد سایاه پوش  ارد مساید ا»: ب  گزارش رسان  هاک محیی نیوزلند، یک شاهد عینی ب  نام لن پنها درخصوص این قمی  گفت  است
ا ااسااد  قتی براک کمک  ارد مسید شدم با. در مسید ازدقام اییاد شد   فرد مهاام پیب از آمدن نگهبانان فرار کرد. سمت نمازگزاران تیراندازک کرد

«.نمازگزاران بر ر ک زمین مواا  شدم

98فروردین 2/ گرفت مفتی محمدتقی عثمانی مورد سوءقصد مسلحانه قرار 

ت بوده اناد، هادو براک اداک نماز امه ، توسط افراد مسی  ک  ساوار بار د  موتورسایکی« بیت المکرم»مفتی محمدتشی عثمانی در مسیر رفتن ب  مسید 
ن  ب  مفتای محمادتشی عمران اشرو، فرزند مفتی محمدتشی در گفت  گو با رسان  هاک پاکستانی گفت  است ک  در این قمی  مسیحامفتی . گرفتقمی  قرار 

.عثمانی آسیبی نرسیده، اما د  تن از محافظان ایشان ب  شهاد  رسیده   رانندة خودر ک ایشان زخمی شده است
.برداشت   اند« اراقا  سطحی»سهود عثمانی، برادرزادة مفتی محمدتشی نیز گفت  است ک  همسر   نوة مفتی محمدتشی در این قادث  

.هنوز هویت   انگیزة عامالن این قمی  مسیحان  مشخص نیست
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98فروردین 14/ چهل و چهارمین مراسم ختم بخاری عین العلوم گشت برگزار شد 

، باا قضاور عیمااک (1۴۴0راات ۲۷/ 1۳۹۸فار ردین 1۴)چهارشانب  چهل  چهارمین همایب دانب آموختگی طال  عین الهیوم گشت سارا ان، صاب  
ان، انشاگاهیبراست  اک از استان هاک سیستان  بیوچستان، خراسان رضوک، خراسان انوبی   هرمزگان   با شرکت اقشار مختیف مردم اعم از قوز یاان، د

قافظ کاالم اهلل مییاد 1۴دانب آموخت  خواهر، ۷دانب آموخت  برادر، 5۲این همایب از در .شددر مصالک این شهر برگزار ... فرهنگیان، راال سیاسی  
.فارغ التحصیل د رة افتا تیییل شد۲5قارک قرآن   ۶قافظ قرآن دختر، ۶پسر، 

انکسب رتبه نخست مسابقات بین المللی قرآن کریم در امارات توسط قاری اهل سنت از کردست

. ست کرد، قارک کردستانی اهل سنندج در مسابشا  بین المییی قرالت قرآن میید در کشور امارا  متّحدة عربی رتب  نخست را ک«امین اسدک»
.کشور اهان با یکدیگر ب  رقابت پرداختند۶1شرکت کننده از ۴50در این د ره از مسابشا ، بیب از 

، در مراسم اختتامی  مسابشا  ک  در شهر اباوظبی (خرداد۸)امین اسدک ک  در میان گر هی اعزامی از ایران در این مسابشا  شرکت کرده بود، چهارشنب  
اصالح   ./ پایتخت امارا  برگزار شد، لوح تشدیر   اایزه خود را با لباس محیّی کُردک از نخست  زیر امارا  دریافت کرد



98فروردین 17/ بیست و هشتمین مراسم فارغ التحصیلی طالب دارالعلوم زاهدان برگزار شد 

  عیم از نی رداقدس ینی ب  پا  دعیمی رگ ین مرکز بزاات توسط مسئولین ه رخر مادر ا ام  سال  ھان دھم زالهیو  داراالطموختگی آنب دامایب ھ
ر نتظا  در ا! نددصبا  نفرستاد ست بادب  ر سر کشواب  سررا ایی ھم چ  پیان شامهماناان   از عواک دا برھزاهدانی . دمی شوار برگزدم مرارک بید  نب دا

ن ماناھمد، بوه ا شدھشبی  عکس ان دھزاشااااهر ک فضا! ک  ب  شت نرساندندرا شنی ک ر اھر زچ  ر ز   ک  ب  را ی ھسیاک اھچ  شت ن ناآبا   مالقا
با ن میزبانان   ماناھم. نددبوه ساندرمایب ھارک محل برگزم   خیان خیابا، رھین شاب  د را خو، محییک اھس با لبا  عر  ترکمن ک، ترد، کررس، فا
.کشندمی ش غوآب  را مدیگر ھ. ستاقاصر   عااز آن صف از  گرفتند ک  قیم شوقی ن ذ ق   چنا

تمااعی از در این مراسم شخصایت هااک براسات  ماوهبی، سیاسای   اا. این مراسم مهنوک از ر ز چهارشنب  شر ع   تا پایان ر ز پنیشنب  ادام  داشت
د   در پایاان ااراک سر د، سخنرانی   برنام  هاک متنوع در این مراسم ارالا  شا. سراسر کشور قضور داشتند   قضور مردم بسیار شکوهمند   بزرگ بود

.نفر طیب  در بخب برادران دارالهیوم زاهدان دانب آموخت  شدند۲00بیب از 

گذشتهمروری بر مهمترین اخبار اهل سنت و جهان اسالم در سال ! چه خبر

98خرداد 27/ محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر درگذشت  

س از د لتی مصر اعالم کرده، محمد مرسی در اریان محاکم  در دادگااه بیهاوش شاده   پاتیویزیون . محمد مرسی، رلیس امهور سابج مصر درگوشت
ر  را در مصار با  پس از برکنارک قسنی مبارک، ب  عنوان نخستین رلیس امهور منتخت مردمی عناان قادمُرسی . انتشال ب  بیمارستان فو  کرده است

ساال  از اعضااک ارشاد ۶۷مرسای محماد . دست گرفت، اما یک سال بهد با کودتاک عبدالفتاح سیسی د لتب سشوط کارد   خاودش با  زنادان افتااد
.خواند"شهید"طیت ارد غان، رلیس امهور ترکی ، ا لین رهبرک بود ک  با اداک اقترام ب  آقاک مرسی ا  را رات . بوداخوان المسیمین 
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98شهریور 8/ سوران زوج در 31همایش تجلیل از حافظان قرآن و مراسم عروسی اسالمی 

از تواباع -در مرکز عیوم قرآنای ساوران( 1۳۹۸شهریور ۸)ز ج اوان، شامگاه امه  ۳1همایب تیییل از قافظان قرآن کریم   مراسم عر سی اسالمی 
اهدان برگازار این مراسم مهنوک   باشکوه ک  ب  همت مرکز عیوم قرآنی سوران   با همکارک مؤسس  فرهنگی فار ق زدر . برگزار شد-شهرستان سرا ان

ز ج اوان در اقدامی زیبا مراسم عر سای خودشاان را ب  صاور  ۳1این مراسم همچنین در . شدقافظ قرآن میید با اعطاک لوح یابود تیییل ۷0شد، از 
ت  بودناد، افیکامال اسالمی   ب  د ر از هزین  هاک گزاو   با قضور عموم مردم   عیماک براست  اک ک  از استان هاک سیستان  بیوچستان   خراسان قضور 

، مو نا بهازاد (اساناز عیما   سخنوران براست  اهل سنت در استان خر)شی  ا سالم مو نا عبدالحمید، مو نا عبدالهیی خیرشاهی سخنرانی . کردندبرگزار 
همتارین از م( اساتاد قادیث عین الهیاوم گشات سارا ان)  مو نا عبادالحکیم سایدزاده ( از عیما   سخنوران براست  اهل سنت در استان خراسان)فشهی 

ه سار د ، گار (مادیر مدرسا  دینای تیویادالشرآن زاهادان)این مراسم همچنین قارک عبدالباسط توتاازهی در . بودبرنام  هاک این مراسم دینی   مهنوک 
ااراک با مدیریت قافظ محمادعمر خمّار با  ا"موسس  فرهنگی فار ق"با مدیریت شمس الدین سر دک   گر ه سر د "نداک همد ن"فرهنگی -هنرک
.پرداختندبرنام  

.وداعطاک اوایز   لوح یابود ب  قافظان قرآن میید مرکز عیوم قرآنی سوران   دعاک شی  ا سالم مو نا عبدالحمید پایان بخب این مراسم ب

98شهریور 21/ پانزدهمین نشست مشورتی علمای سراوان و حومه در مدرسه دارالقرآن برگزار شد 

ق  با  میزباانی .ه1۴۴1محارم الحارام 1۲برابار باا ۹۸شهریور ۲1نشست هم اندیشی عیماک شهر   قوم  سرا ان شامگاه پنیشنب  مورخ  پانزدهمین 
.برگزار گردیدسرا ان با قضور شوراک عالی عیماک شهرستان هاک سرا ان، سیت سوران   مهرستان مدرس  دارالشرآن 

.  این نشست مشورتی در س  بخب گزارشا ، پیشنهادا    مصوبا    سخنرانی عیما برگزار شد
رساتان  سارا ان در پانزدهمین نشست هم اندیشی عیماک اهل سنت شهسخنانشان بخشی از در مو نا سید عبدالصمد ساداتی، امام امه  اهل سنت سرا ان 
قفظ قرمات   کرامات عیماا   مادارس»، بر لز م «قفظ  قد    امنیت»  « اصالح اامه »  قوم  با اشاره ب  نشب عیما   مدارس دینی اهل سنت در 

ی محترمانا  اقضاار  قتی ک  عیماک اهل سنت براک رفاع ساوءتفاهم   اقیاناا مشاکی: مدیر مدرس  دینی دارالهیوم زنگیان تصری  کرد. تاکید کرد« دینی
. شده اند کسی اعتراضی نداشت ، اما برخوردهاک سییش  اک برخی از افراد با عیما   اهل عیم در شأن اایگاه عیما   نظام اسالمی نیست

98مهر 8/ تعیین مولوی محمدصدیق درازهی به عنوان مشاور استاندار 

ماوهبتی، مادعیی اق. شادب  عنوان مشا ر استاندار سیستان  بیوچستان در امور ر قانیت اهل سنت این استان تهیین ، (قشانی)درازهی مولوک محمدصدیج 
.استاندار سیستان  بیوچستان طی قکمی مولوک محمدصدیج را ب  این سمت منصو  کرد

.دارد   از اساتید قوزه عیمی  اشاعت التوقید سرا ان می باشدمولوک درازهی هم اکنون امامت امه  مسید صدیج اکبر سرا ان را بر عهده 



گذشتهمروری بر مهمترین اخبار اهل سنت و جهان اسالم در سال ! چه خبر

98آذر  /5وفات موالنا خلیل دهقان 

  از محضار از عیماک االج ک  در سالیان زندگی خود بنابر مشور  قضر  مو نا عبدالواقدشاه گشتی، با  اود عیم سرشارک کمو نا خییل دهشان 
تان همچون مو ناا ایشان از شاگردان عیماک براست  پاکس. عیماک پاکستان کست نموده بود، بنابر نیاز منطش  در شهر مرزک االج مشمول ب  خدمت بود

خادمت نیز از د ستان   هام د ره هااک ایشاان در د ران تحصایل  ( رقم  اهلل)شی  الحدیث مو نا محمدیوسف قسین پور . محمدیوسف بنورک بودند
.آذر دار فانی را  داع گفت5مو نا دهشان پس از تحمل چندین سال بیمارک شامگاه س  شنب  . بودند

98آذر 12/ کریم در اشاعت التوحید سراوان هجدهمین دورۀ مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن 

ب  میزبانی مدرس  دینای اشااع التوقید ( 1۳۹۸آذر 1۳  1۲)هیدهمین د رة مسابشا  سراسرک قفظ   قرالت قرآن کریم، ر زهاک س  شنب    چهارشنب  
ستان  بیوچساتان، گزارش دارالشرآن دا  آک آر ب  نشل از سنی آنالین، در این د ره از مسابشا  ک  شرکت کنندگانی از اساتان هاک سیب  . شدسرا ان برگزار 

.پرداختندقارک   قافظ قرآن در رشت  هاک مختیف با یکدیگر ب  رقابت 1۲0خراسان انوبی، خراسان رضوک، کرمان   هرمزگان قضور داشتند، 
ا رزهی، قارک شاهر  مو یی از تربت اام، قارک سید یحیی فاضیی از مشهد، قارک یحیی کهن سهارک از اشااع التوقید سارا ان، قاارک ابومصاطفی سا

.قارک ضیاءالرقمن صحت   قارک اکبر موسی خانی از دارالهیوم زاهدان دا رک این مسابشا  را بر عهده داشتند
. اشتندن  یژه قضور دمو نا سیدعبدالصمد ساداتی درافتتاقی  مسابشا    مفتی محمد قاسم قاسمی در اختتامی  این مسابشا  ب  عنوان میهمان   سخنرا
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98دی 12. / به لقاءاهلل پیوستموالنا نظرمحمد زعیمی 

دک در یک سانح  رانندگی در مسایر سارا ان با  1۲مو نا نظرمحمد زعیمی، یکی از عیماک سرشناس بخب االج شهرستان سرا ان شامگاه پنج شنب  
وران   نظرمحمد زعیمی پس از شرکت در نشسات میماع فشهای عیمااک شهرساتان هاک سارا ان، سیت  سامو نا . کرداالج اان ب  اان آفرین تسییم 

. مهرستان در قوزه عیمی  اشاع  التوقید سرا ان، در قین بازگشت ب  االج دچار سانح  شد   ب  دیدار قج شتافت
ختیف ماردم عضو میمع فشهی عیماک اهل سنت ایران با قضور عیماک طراز ا ل استان   اقشار م( رقم  اهلل)مراسم تشییع انازه مفتی نظرمحمد زعیمی 

دالصامد سااداتی، ، مو ناا سیدعب(ب  نمایندگی از شی  ا سالم مو نا عبدالحمیاد)این مراسم مو نا عبدالمنی بدرک در . شددر مصالک شهر االج برگزار 
تسییت شی  ا ساالم مو نا بدرک نیز پیام. مو نا عبدالکریم قسین پور، مو نا محمدامین قسین بر   مو نا عبدالحمید اهاندیده ب  ایراد سخن پرداختند

.مو نا عبدالحمید را ب  عیما   مردم االج ابالغ نمود

98دی 15/ درگذشت ( نماینده مردم ایرانشهر)دکتر محمدنعیم امینی فرد 

س دهام ییامدکتر محمدنهیم امینی فرد، نماینده مردم شریف قوزه انتخابی  ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج   بخب هاک آشار،  شاار، بنات   آهاوران در 
.زاهدان درگوشت-بر اثر سانح  رانندگی در محور خاش( ۹۸دک 15یکشنب  )شوراک اسالمی   رلیس میمع نمایندگان سیستان  بیوچستان، ظهر امر ز 

کییومترک زاهادان بار اثار برخاورد ساوارک ۴5دقیش  امر ز در ۲0  1۲این قادث  ساعت : سرهنگ بهر زک، فرمانده پییس راه سیستان  بیوچستان گفت
  اراقاا  سرهنگ بهر زک؛ در این قادث  راننده هر د  خودر  نیز ب  عیات شادب  گفت  . استسوز کی قامل دکتر امینی فرد با خودر ک پراید ر  داده 

.اان خودشان را از دست داده اند

.  سیالب مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان را بلعید

رفتگی مهابر با مشاکال  در استان سیستان  بیوچستان، مناطج انوبی این استان بر اثر شکستن سدها، طمیان ر دخان  ها   آبگاخیر ب  دنبال بارندگی هاک 
یل اخیار دیاده بیشترین آسایت را از سا... شهر   ر ستاهاک منطش  زرآباد، دشتیارک، نیکشهر، بنت، دلگان ها، فنوج، عورکی   . است  بحران  مواا  شده  

اطج ب  طاور کیای اما کشا رزک در این من. کمکهاک مردمی   خدما  د لتی با تالش شبان  ر زک توانست  اند ب  اکثر این مناطج کمک رسانی کنند.  اند
.از بین رفت  است

ی کردشایسته بود مدیر شبکة استانی سیستان وبلوچستان از مردم عذرخواهی م: شیخ االسالم موالنا عبدالحمید

یس  تمام اوانات را بنده در سخنرانی ام در این ا: ، اظهار داشتند«بنده در ایس  شوراک مدیریت بحران عیی  هیچ کسی نبودسخنرانی »: مو نا عبدالحمید
میاد در  اکانب با  عبدالحمو نا . نکردمدرنظر گرفتم   از هم  کسانی ک  در زمین  کمک ب  سیل زدگان تالش کردند تشکر کردم   از هیچ کسی انتشاد 

ستگی مردم را ب  دنباال این اقدام شبک  استانی در راستاک  قد  نبود، بیک  در قد  سیهی دل شک: قطع پخب زندة سخنرانی خود از شبک  استانی گفتند
.داشت   قتی مردم عزیز سیل زده ک  نیاز ب  دلیویی داشتند هم از این عمیکرد رنییده خاطر شدند

برگرفته از  کانال سنی آنالین



34 معرفی نرم افزار

نرم افزار مفید برای موبایل4معرفی 
مرکز دانلود فایل های اهل سنت–از سایت سنت دانلود 

ا این سامانه جامع و کاربردی به شما این امکان را می دهد ت
هر یک  به هر بحثی از علوم قرآنی دسترسی پیدا کنید و درباره

از آیات ، کلمات و مباحث قرآنی مطالبی ارزنده از مجموعکه 
را …عظککیک کتککس ت ،ککیر ، قرامککات ، معککاحو ،  عککرا  و 
اده مشاهده نمایید و از آن برای تحقیقات علوم قرآنی اسکت 

رکلمکه بیان ساده تر ، به شما امکان تحقیق درباره هبه . کنید
ای از قرآن کریک که برای شما جای سوال بوده را مکی دهکد و 
.مانند ج،تجوگر گوگل ی  همراه خو  در علوم قرآنی است

www.sunnatdl.com/?p=27122لینک صفحه دانلود

ی نظیر که ی  اپلیکیشن ب” اآلیه“نرم افزار کاربردی و بی نظیر 
رابک  ککاربردی سکاده ، . شما را در تالوت قرآن کمک  میکنکد

دای گرافی  بی نظیر و عالی ، گوش دادن به تالوت قرآن با ص
له قاریان مشهور ، ت ،یر ساده و روان عربی برای هرآیه از جم
. نکدویژگی هایی است که این نرم افزار را منحعر به فکرد میک
دادن با این نرم افزار دیگر نیاز به تنظیمات خاصی برای گوش
آن تالوت هر آیه نی،ت و تنها با لمس آیه مورد نظر تکالوت

.را گوش میکنید

www.sunnatdl.com/?p=25896لینک صفحه دانلود

! بکربنمازت را بخوان و از زندگی ات لکتت المعلیبا نرم افزار
قبله نمکا، مشکاهده اوقکات "این نرم افزار امکانات همچون

رل نماز در ه ته، اشتراک گتاری اوقات نماز، تنظیمات و کنتک
و هشدارهای نرم افزار، بررسی موقعیت مکانی شما، ج،کتجو

...پیداکردن نزدیکترین م،جد در جی پی اس و 
هزاربککار در دنیککا دانلککود و 11ایککن نککرم افککزار تککاکنون بککی  از 

. است اده شده است

www.sunnatdl.com/?p=24606لینک صفحه دانلود

بککرای"مارکککت اسککالمی سککنت دانلککود"اپلیکیشککن کککاربردی 
زار با این نرم افک. سی،تک هوشمند اندروید طراحی شده است

لکود می توانید به دهها فایل منتشر شده در سکایت سکنت دان
. بدون نیاز به مراجعه به وب،ایت دسترسی پیدا کنید

در این نرم افکزار فایلهکای اسکالمی بکا موتکوعات مختلکو از 
ریال جمله تالوتهای برگزیده، کتس م ید اسکالمی، فکیلک و سک
ردی و های اسالمی، اناشید صوتی و تعویری، نرم افزارهای کارب

.درا ببینید و دانلود کنی... م ید برای موبایل و رایانه و 

www.sunnatdl.com/?p=24606لینک صفحه دانلود

فحه برای دانلود نرم افزارهای باال لینک نوشته شده را در مرورگر خود وارد نموده و لینک دانلود ص: راهنمای دانلود
.در صورت اشکال در دانلود، مشکل خود را از طریق نظرات همان مطلب اعالم نمایید تا رفع شود. را ببینید



پیشگفتار سردبیر

گفتگو و مصاحبه

دتاان بیاوگرافی لطفااً دربااره خو. در ابتدا از شما تشکر می کنیم ک   قت خود را براک این گفتگو در اختیار ما گواشاتید
.مختصرک را بیان بفرمایید
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زندگی با قرآن در گفتگو با قاری ممــتاز اهل سنت
(استاد برجسته قرائت و تجوید دارالعلوم زاهدان–قاری ضیاءالرحمن صحت )

در شهر زاهدان در میان خانواده اک متدین ب  دنیا آمدم   هام اکناون در 1۳۶۳در سال . بنده ضیاءالرقمن صحت هستم
.مدارالهیوم زاهدان ب  عنوان خادم قرآنی   استاد عیوم قرآنی در دفتر قفظ   تیوید دارالهیوم در قال خدمت هست

براک ا لین بار چ  عامیی باعث شد ک  شما ب  طرو فهالیت ها   تخصص در عیوم قرآنی ر ک بیا رید؟

در من ب  یاد دارم در کودکی همیش  مادرم تال   گوش می کرد   از تال ا  متاثر شده   گری  مای کارد   مان هام
مای کنناد کا  چ  زیبا تال  ( استاد منشا ک   استاد عبدالباسط)همان کودکی این فکر ب  ذهنم رسید ک  این قاریان 

ر مدرسا  در د ره ابتادایی د. مادرم ب  گری  می افتد   آرز  کردم کاش من هم بتوانم ب  همین زیبایی قارآن را بخاوانم
هیم نیاز ماا د لتی نیز من در صف صبگاهی تال   می کردم   سوره هاک ضحی، تین   الحمد را بیشتر می خواندم   م

  کردم کا  بهد از آن ب  مدرس  دارالهدک اسماعیل آباد خاش رفتم   آنیا در چند ایس  تال . را بسیار تشویج می کرد
شاویج بسایار مارا ت( رقما  اهلل)، مو نا عبدالرشید شهنوازک   مو نا عبدالواقد مرادزهی ( رقم  اهلل)قارک عبدالمومن 

.کردند   این موضوع بسیار ب  من ر قی  داد
اساتید شما چ  کسانی بوده اند؟. درباره تحصیال  قرآنی خود بفرمایید

بااد خااش ا لین استاد بنده در تحصیال  قرآنی قارک عبدالمومن بودند ک  نزد ایشاان در مدرسا  دارالهادک اساماعیل آ
از دارالهیوم زاهادان فاارغ التحصایل ۸۴-۸۳در سال تحصییی . چندین بار کتت تیویدک از امی  امال الشرآن را خواندم

وید؛ اماا باا شدم    شی  ا سالم پیشنهاد دادند   فرمودند شما همینیا ب  عنوان استاد تیوید   قرالت مشمول خدمت شا
رآنی با توا  توا  ب  عالق  شخصی   مشور  مفتی محمدقاسم قاسمی براک کست تخصص   ادام  تحصیل در عیوم ق

درسا  دارالشاراء آنیاا در م. ب  اینک  مشکالتی پیب آمد   امکان سفر ب  کشورهاک عربی نبود، ب   هور پاکستان رفاتم
یام  هور   مدرس  تیوید الشرآن ثبت نام کردم   از اساتیدک همچون قارک اشرو، قارک محمدادریس الهاصم، قاارک ن

م کا  در البت  بنده قبال قافظ قرآن نباود. قرالت قرآن را از ایشان فرا گرفتم10کست فیض کردم   ... الصبی  تهانوک   
ما  در این مد  من بسیار فایده بردم، زبان ارد  را یاد گرفتم   متن مشاد. ماه کامل کردم۶همین مد  قفظ خود را در 

.الیزری  ، متن شاطبی  را قفظ کردم   سال پرخاطره   بیادماندنی را گوراندم

براک قفظ قرآن ا لین مرقی  باید چ  کارک انیام داد؟

شدماتی یهنای براک قفظ قرآن ا لین مرقی  اینست ک  قرآن آموز ابتدا باید ر خوانی قرآن یاد گرفت   پس از آن تیوید م
بخب مخارج   صفا  قر و را قتما باید رعایت کرد   در  هی  د م اقکام قر و مانند مد، موارد اظهار، ادغاام، اقاال  

ظ هام قبال   بهترین  قت قفا. بهد از فراگیرک   رعایت این موارد قفظ را زیر نظر استاد شر ع کند.   اخفا را یاد گرفت
البتا  مان . ساعت بیدار می شدم   قارآن را قفاظ کاردم1.5چون خود من نیز قبل از نماز صب  . بهد از نماز صب  است

تاد صاداک بد ن صدا قرآن را قفظ کردم یهنی کل قرآن را ب  صور  زمزم    مطاله  یاد گرفتم   فشط براک ارال  ب  اسا
.خود را بیند می کردم

بهد از  سالها ارتباط مستمر با قرآن کریم، چ  تأثیرک در زندگی خود اقساس می کنید؟

قرآن سراسر عز  است؛ قرآن صاقت خود را عز  می دهد   براک مردم محترم قرار می دهد   انساان را قفاظات مای 
ک قارک قرآن ی. تیرب  اک ک  من داشتم بخاطر قرآن اهلل تهالی ب  صور  عییت انسان را کمک   نصر  می کند. کند

فرقیف متهیج ب  خودش نیست بیک  متهیج ب  تمام اقشار مختیف مسیمانان است   براک ا  مواهت   فرق مختی



ایان نمی کند   هرکس ک  مهتشد ب  قرآن است قارک قرآن متهیج ب  ا ست چون هدو قارک خدمت با  قارآن اسات  
ن از این قارک قرآ. درس از قرآن ب  ما رسیده همانطور ک  قرآن متهیج ب  هم  است، قارک قرآن نیز متهیج ب  هم  است

تیربا  در موارد محتیاف بناده دیاده ام  . قرآن سراسر نور، برکت   هدایت است.نظر هیچ محد دیت   قساسیتی ندارد
.کرده ام ک  کسی با قرآن باشد قرآن ا  را رها نمی کند   قرآن همیش  با ا  هست
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چ  توصی  اک براک خانواده ها دارید براک این ک  فرزندانشان را با قرآن کریم مأنوس کنند؟

راک تربیات ا  مهمترین نشب در زندگی یک نفر را خانواده دارد؛  الدین باید بسیار براک فرزند خود اهمیت قالل شاوند   با
ز دتار با  اگر امکان قضور فرزند در کالس هاک عمومی قرآن نیست، بهترین راه قل ک  مای توانناد. برنام  ریزک کنند

ر  مای گیارد چون در کالسهاک عمومی گرچ  آموزش   قفظ صو. نتیی  برسند اینست ک  استاد خصوصی انتخا  کنند
ی بگیرند یهنی اما نتیی  مطیو  بهضا قاصل نمی شود   اگر  الدین ب  فرزند خود اهمیت می دهند باید یک استاد خصوص

ساعت هام باراک آماوزش قارآن کاافی ۲فرزند خود را پیب استاد بفرستند یا استاد را ب  منزل خود دعو  کنند   ر زان  
وند   با  اساتاد عموما اساتید قفظ در اینباره همکارک می کنند ب  شرطی ک  خانواده رسیدگی کنند   اهمیت قالل ش. است

ن کاار چنادان ایا. توا  کنند چراک  توا  ب  استاد توا  ب  خود فرزندشان است   ز دتر نتیی  مطیو  را قاصل می کنند
میشا  در خانواده هاا ساهی کنناد ه. سخت نیست   هزین  هاک سنگین نیز ندارد   در عوض فایده زیادک قاصل می شود

   هاک منزل تال   قرآن باشد   صداک تال   قرآن همیش  در منزل اارک باشد   از تال   هاک ترتیل منشا ک   تال
   هااک مییسی همیش  استفاده کنند؛ چون تال   هاک مییسی زیبا باعث اییاد ر قی    شوق می شاود   پخاب تاال

  صاالقدید سهی شود براک فرزناد خاود، کاار هااک تشاویشی با.مییسی از اساتید مصرک در منازل بسیار تاثیر گوار است
نج ازء قفاظ خانواده انیام شود؛ براک مثال گفت  شود ک  اگر تو یک ازء قفظ کنی براک تو یک د چرخ  می گیرم، اگر پ

از تشویج نتیی  هاک زیادک قاصل می شود ب  ااک توبی    تنبی ... . کنی برایت لت تا  می خرم   

چشدر مفاهیم قرآن در قکومت   زندگی مردم اارک است؟

راوع کنناد الحمدهلل اامه  ما   خانواده ها عموما متدین   دیندار هستند اما ب  نظر من بیشتر نیاز هست ک  مردم ب  قرآن
، یاک  فتی ک  در قکومت   زندگی مردم مفاهیم قرآن اارک شوند آن زندگی.   زندگی خود را ب  طرو قرآن سوق دهند

ماراه باا زندگی پرافتخار   بی نشص است   در آن زندگی آسیت هاک ااتماعی کمتار هساتند   آن یاک زنادگی آرام   ه
.خوشبختی   سهاد  است

سط  فهالیت هاک قرآنی   توا  ب  این بخب در مدارس دینی را چگون  ارزیابی می کنید؟

دن بسیار کناد الحمدهلل مدارس دینی تالش می کنند   زقمت می کشند   ر ز ب  ر ز  ضهیت بهتر می شود اما این بهترش
قارآن اسات   مدارس دینی ا لین   مهمتارین  ظیفا    رسالتشاان. پیب می ر د   باید این تحویل  ضهیت تسریع شود

نی فهال شد   ااان قرآن زیربناک مدارس است   باید بر قرآن بسیار برنام  ریزک شود   اینگون  نباشد ک   قتی مدرس  دی
اید مردم را باا مهمترین  ظیف  مدارس دینی آموزش قرآن است   ب. گرفت، قرآن ب  قاشی  بر د   ب  دیگر عیوم توا  شود

رتیال   قرآن مانوس   آشنا کنند   طال  در بحب قرآن متخصص شاوند   بخاب تیویاد، قرالات، تال تهااک زیبااک ت
تان ماا، متاسافان  در مادارس دینای اسا. مییسی، محافل   مسابشا  قرآنی   برنام  هاک قرآنی در مدارس پر رنگ باشاد

ارس دینی باید ابتادا سیستان   بیوچستان یک مشکل هست   آن اینک  اساتید توانمند قرالت   قفظ بسیار کم هست   مد
اسااتید بایاد طال     .کننداستاد پر رش دهند   اساتید را براک کست تخصص اعزام کنند   در این زمین  از آنها قمایت 
.متخصص باشند   طال  متخصص نمی شوند مگر اینک  استاد متخصص   توانمند داشت  باشد

چ  پیشنهادک براک ارتشاک سط  فهالیت هاک قرآنی در مدارس دینی دارید؟

. رین باشاندکالس هاک قفظ باید منظم، شیک، تر   تمیز ، بر ز باشند   امکانا  کالس قفظ مثال میزهاا   فرشاها بهتا
.داشت  باشد ک  کار هاک قرآنی را انیام دهد"دفتر امور قرآنی"همچنین در هر مدرس  باید یک دفتر ب  عنوان 
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  دارید؟نظر شما درباره مدرس  دارالشرآن چیست   چ  پیشنهادک براک بهتر شدن فهالیت هاک قرآنی در این مدرس
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ن زمینا  مدرس  دارالشرآن الحمدهلل مدرس  اک خوشنام   فهالی هست   براک کارهاک قرآنی برنام  ریزک می کند   در ایا
ام ایان تما. دغدغ  دارد   ر ز ب  ر ز بیشتر   گسترده تر عمل می کند   فهالیت هاک بر ز تر   بهترک انیاام مای دهاد

شاان فهالیت هاک ارزنده زیر نظر یک شخص فهال   خد م ، مو نا اسحاق سساهی هستند ک  خدا ند در ماال   ااان ای
ساهی در برکت دهد   در د ره اک ک  در یک ماه شهبان بنده آنیا برگزار کردم   قضور داشتم اقساس کردم ک  مو نا س
یار نظار ا قا  اضافی، ا قا  استراقت   در پاره  قت ب  مدرس  می آید   ب  امور رسیدگی می کند   تمام بخب هاا را ز

. شای هساتنددارد   ایشان انسانی هستند ک  بسیار ب  کارهاک قرآنی اهمیت می دهد   بسیار انساان زقماتکب   پرتال
یم   مدرسا  مدرس  دارالشرآن بسیار عالی ب  پیب می ر د   الحمدهلل ما آینده بسیار خاوبی باراک ایان مدرسا  مای بینا

در اختیاار پیشنهاد ما اینست ک  مدرس  دارالشرآن در آینده اساتید خاو ، متخصاص   توانمنادک. دارالشرآن امید ما هست
ید بسیار دقات در آینده در گزینب   انتخا  اسات. داشت  باشد؛ چراک  هرچ  اساتید قوک باشند مدرس  نیز قوک خواهد بود
  ایان مدرسا  را چرا ک  مردم قمایت مای کنناد. شود   بهترین اساتید را گرچ  با با ترین قشوق نیز باشد انتخا  کنند

ناد   بیشاتر د ست دارند   اگر مردم مشاهده کنند ک  کار خو    تخصصی انیام می شود مطمئنا بیشتر قمایت مای کن
ر   کامسیوتر استفاده نظرما همین هست ک   بهترین اساتید انتخا  شوند   امکانا  بر ز مانند پر ژکتو. رسیدگی می کنند

باعث ترقای الحمدهلل محافیی ک  توسط این مدرس  ب  صور  ماهان  برگزار می شود از کارهاک مفید قرآنی است  . شود
.  پیشرفت است
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حویالت طرح طلبه دان  آموزی طرح  است که در آن طالب در کنار تحویل دروس دین ، در مدرسه دولت  نیز ت
ت که مدرسه دارالقرآن سراوان یک  از مدارس  اس. خود را ادامه م  دهند و همزمان در دو بخ  تحویل م  کنند

تگیوی  بیا برای مدرف  بیشتر و آشنای  با ایین طیرح گف. قریب به دو دهه این طرح را با موفقیت اجرا نموده است
.  را انجام داده ایم که در ادامه مطالده م  کنید( مدیر مدرسه دارالقرآن)موالنا اسحاق سپاه  
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طرحی برای تربیت نسل جدید|طرح طلبه دانش آموزی 
(آشنایی با طرح طلبه دانش آموزی در گفتگو با موالنا اسحاق سپاهی)

طرح طلبه دان  آموزی را با چه هدف  آغاز کردید؟
اییاد زمین  تحصیل همزمان باراک طاال    -1: مهمترین اهداو ما از ااراک طرح طیب  دانب آموزک موارد زیر هستند

اییاد ارتبااط بیشاتر باین مدرسا  -۲دانب آموزان در مدرس  دینی   د لتی ب  خصوص براک طال  ر ستاهاک محر م 
تربیت   آموزش نسل ادید طال  ک  در کناار آماوزش   -۳دینی   مدرس  د لتی، قوزه   دانشگاه   عیما   فرهنگیان 

و مادرک قفظ قرآن کریم   فراگیرک د ره مشدما  عیوم دینی در مدرس  د لتی تحصیال  خود را ادام  دهند   بهد از اخ
ی شاوند یاا دیسیم   با عالق  مندک آنان   مشوره ا لیاء ایشان اهت ادام  تحصیل عیوم دینی ب  مدارس بزرگ مهرفی م

.  اهت ادام  تحصیل در دانشگاه ب  عنوان یک دانشیوک متههد   آگاه ادام  تحصیل می دهند
برای اولین بار چه چیزی باعث شد شما طرح طلبه دان  آموزی را اجرا کنید؟

با قضور عیماا   ماردم متادین برگازار 1۳۸۴در ا لین ایس  تیییل از قافظان قرآن مدرس  دارالشرآن ک  در ماه رمضان 
ان هاک فاوق  قتی اینیانت اهت مهالی  ب  یکای از بیمارسات: شد، شی  الحدیث مو نا محمد یوسف رقم  اهلل فرمودند

ساید تخصصی کراچی رفتم، در آنیا مشاهده کردم پزشک فوق تخصص مهالج بیماران، داراک ریب   عماما    اماام م
بنابر هماین . ن باشدبیمارستان بود؛ با خود گفتم ک  چشدر زیبنده است ک  پزشک ما نیز متبع سنت، قافظ قرآن   عالم دی

.متوصی    تشویج شی  الحدیث رقم  اهلل مصمم شدیم طرح دانب آموزک را با ادیت پیگیرک   اارا کنی
 فرق دارند؟طالب  که با این طرح تحویل م  کنند با طالب دیگر در برنامه های درس  و برنامه های دیگرآیا

را برنام  درسی دانب آموزان   طال  دیگر یکی است؛ هم  طال  بهد از ثبت ناام قاعاده ناورانی ر خاوانی قارآن را فا
نی شبان  ک  گیرند، پس از آن افراد عالقمند   توانمند ب  کالسهاک قفظ مهرفی می شوند یا در کالس هاک عیوم دیمی 

  داناب در کالسهاک شبان  طیبا. ساعت براک طیب  دانب آموزان دایر است شرکت می کنند ۲بهد از نماز ممر  ب  مد  
ر مادارس قابل ذکر است در شیفت صب  طیب  داناب آماوزان د. آموزان نصا  درسی شوراک هماهنگی تدریس می شود

  صور  شابان  د لتی مشمول ب  تحصیل هستند   دیگر ا قا  خود را در مدرس  دینی طبج برنام  تنظیم شده عمومی، ب
.ر زک قضور دارند

طلبه دان  آموزان چه برنامه ای برای مرور و تکرار دروس دین  و دولت  به صورت روزانه دارند؟
تکارار   طیب  دانب آموزانی ک  در کالس هاک عیوم دینی شبان  شرکت می کنند، بهد از نماز ظهار تاا عصار در ساالن
یگر مشامول مطاله  زیر نظر استاد، ب  مد  یک ساعت با دیگر طال  مشمول تکرار در س دینی   ب  مد  یک ساعت د

د نیز بهاد شرکت دارنقفظ   ر خوانی تکرار   مر ر در س د لتی هستند؛ همچنین طیب  دانب آموزانی ک  در کالس هاک 
کارار خود   ب  مد  یک ساعت دیگر مشامول تقفظ یا ر خوانی از ممر  ب  مد  یک ساعت مشمول آماده کردن درس 

.در س د لتی زیر نظر استاد مربوط  هستند
 حافظیت توجه به اختالط طلبه دان  آموزان با دان  آموزان دیگر، چگونه آناا را از خطرات احتمال  فکری مبا

م  کنید؟
اک تربیتای برنام  ریزک مشترک   قضور طیب  دانب آموزان در کنار طال  دیگر سبت شده تا آنها نیز از تمام برناما  ها

  بهاد از امی  این برنام  ها می توان ب  درس قدیث هر ر ز بهد از نماز ظهار. ک  در مدرس  اارا می شود، استفاده کنند
ب ، مراسام از نماز عشا، ایس  اصالقی ر زهاک پنیشنب ، تمرین سخنرانی، مشال  نویسی   سر د در شات هااک پنیشان

ساعتی طال  باراک دعاو    تبییاغ در مساااد شاهر   ر ساتاهاک نزدیاک ۲۴صبحگاهی ر زهاک پنیشنب ، تشکیل 
اینر زهاک پنیشنب    امه    شرکت در مسابشا  قفظ، قرالت   سخنرانی داخیی مدرس  اشاره نمود ک  تمامی



.برنام  ها زیر نظر   با همکارک مها نت پر رشی   تربیتی مدرس  انیام می گیرد
چه برنامه ای برای کنترل رفت و برگشت طلبه دان  آموزان به مدارس دولت  دارید؟

فره تشسایم براک نظم   کنترل رفت   برگشت طیب  دانب آموزان ب  مدارس د لتی هم  آنها در گر ه هاک پنج یا شب ن
ط شده اند   یک نفر ب  عنوان سرگر ه انتخا  شده است ک  هر ر ز صب    ظهر سااعت خار ج    ر د هار گار ه توسا

رسا  اهات نگهبان مدرس  در دفتر مخصوص کنترل   نظار  طیب  دانب آموزان ثبت می گردد   تخیفا  ب  مادیر مد
.رسیدگی اعالم می شود

 ود؟تحویل همزمان در دو بخ  دروس دولت  و دین  باعث افت تحویل  طلبه دان  آموزان نم  شآیا
یکا  در دها  تحصیل همزمان در د  بخب در س د لتی   دینی ن  اینک  سبت افت تحصییی دانب آموزان نشده است ب

ران   مهیماین بنابر اذعان مدی)گوشت  ب  تیرب  براک ما ثابت شده است ک  این طیب  دانب آموزان هم در مدرس  د لتی 
داناب البت  تهداد مهاد دک از طیبا .   هم در مدرس  دینی، از دانب آموزان   طال  دیگر ممتاز   بهتر هستند( مدارس

نظار درسای آموزان ک  پای  عیمی آنان ضهیف بوده   از ر ستاهاک د ردست با مهدل تحصییی پایین مرااه  کرده اند، از
.متوسط یا ضهیف هستند

 اجرای این طرح در ی  مدرسه دین ، وجود چه امکانات و برنامه های  الزم  است؟برای
ز با  فشاط تهیاین فاردک متههاد   دلساو. براک ااراک این طرح در مدارس دینی امکانا  مواود هر مدرس  کافی است

اک ایان عنوان مسئول این بخب  ک  با ارتباط موثر با مدارس موفج در این طرح از آنها الگو باردارک نماوده   برناما  ه
ان در این طرح قابل ذکر است تنها دانب آموزان کالس ششم ابتدایی تا ا ل دبیرست. طرح را صحی    با دقت اارا نماید

.ثبت نام شوند
 این طرح چقدر برای جامده و طالب مفید است؟اجرای

، پزشاکان   در عصر قاضر اامه  ما نیاز مبرم دارد ب  عیماک باسواد   آگاه ب  عیوم   فنون ادید   نیاز دارد ب  مهندسین
قرآن باشند   ماا متخصصین متدین   متههد ک  نسبت ب  دین   شریهت الهی آگاهی کامل داشت  باشند   قارک   قافظ

.امید اریم خر ای این طرح این چنین افرادک باشند
چه پیشناادی برای مدیران دیگر مدارس دین  در خووص اجرای این طرح دارید؟

د مای شاود، ب  مدیران محترم مدارس دینی ب  خصوص مدارسی ک  با کمبود طال  شبان  ر زک مواا  هستند پیشانها
کنند   باا این طرح را در مدرس  خویب اارا نمایند   از تیربیا  مفید مدارس موفج در این زمین  استفاده   الگوبردارک
ر مادارس توا  ب  اینک  تهداد زیادک از ا لیا   خانواده طال  عالق  مند هستند ک  فرزندانشاان همزماان باا تحصایل د

قسان باراک ظرفیات با  نحاو ااز ایان د لتی، در مدرس  دینی نیز مشمول قفظ قرآن   فراگیرک عیوم دینی باشند، لوا 
یزک دقیاج   قابل ذکر   قالز  اهمیت است، اگر این طرح صحی    با برنام  ر. خدمت رسانی دینی ب  اامه  استفاده شود

واهد بود   اگار ااراک درست برنام  ها توسط کارکنان دلسوز دنبال شود، طرقی بسیار مفید   موثر براک اامه  کنونی خ
یارد بسایار این طرح بد ن برنام  صحی  یا توسط کارکنان ضهیف اارا گردد   تمام اوانت کار با دقات مادنظر قارار نگ

یاا  خاود ماا نیاز باراک ارالا  تیرب. مضر   سبت بدنامی مدارس دینی   عیما   بدبینی ا لیاک دانب آموزان خواهد بود
.پویراک هم  مدیران   مسئولین محترم مدارس دینی هستیم

بدد از سالاا اجرای این طرح چه نتیجه ای شما حاصل نموده اید؟
ن الحمدهلل بهد از سال ها ااراک این طرح، اکنون ده ها قافظ کل قرآن بهد از گوراندن د ره مشادما  عیاوم دینای در ایا

هاا  گاه مدرس    مدارس مشاب    پایان د ره دبیرستان مشمول ادام  تحصیل در مدارس دینی بزرگ اساتان یاا در دانشا
با قضور مسئولین محترم در ساالن آماوزش   پار رش ۹۸آبان ۲۷باشند   همچنین طی ایس  اک رسمی در تاری  می 

نمونا  نفر دانب آموز قافظ کل قرآن تیییل شد ک  ثمره ااراک این طرح بودند   ایان یکای از بهتارین۶0سرا ان از 
فایِیّ  الشکر   المنّ .  هاک خر ای این طرح است

برای توسده و پیشرفت بیشتر در اجرای این طرح چه برنامه ای دارید؟
التاسایس   براک تر یج   توسه  بیشتر ااراک این طرح، با توا  ب  کست تیربیا  در ده  گوشات ، باا مادارس ادیاد

مدرسا  ها مثمر ثمر  اقع شده است   ب  ز دک دهالحمدهلل هایی ب  عمل آمده   صحبت مدارسی ک  طیب  دالمی ندارند 
ان شاءاهلل. دینی دیگر این طرح مفید   ارزنده را اارا خواهند نمود

39گفتگو و مصاحبه






